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TRZYMAJ 

Wszystkie ceny aktualizowane są na godzinę 17:30 dnia 24.08.2018 chyba, że jest to inaczej określone. Ceny pochodzą z lokalnych giełd za pośrednictwem serwisów Reutera, Bloomberga 
oraz innych dostawców. Źródłem danych jest Vestor DM oraz opisywane firmy. Vestor DM współpracuje oraz stara się prowadzić swoją działalność ze spółkami uwzględnionymi w jego 
raportach. Dlatego też inwestorzy powinni mieć świadomość, że w firmie może zachodzić konflikt interesów, co mogłyby wpłynąć na obiektywność niniejszego raportu. Inwestorzy powinni 
brać ten raport pod uwagę jedynie jako jeden z czynników przy podejmowaniu swoich decyzji inwestycyjnych. Raport został sporządzony w ramach świadczenia usług określonych w pkt 7 
sekcji A Załącznika I do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE na zlecenie emitenta za wynagrodzeniem. Niniejszy dokument jest publikacją handlową w rozumieniu art. 
36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do 
wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. 
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Kwantowa rewolucja w technologii szkła 
Wyznaczamy cenę docelową dla akcji ML System na poziomie PLN 38.6 (+16%). ML System to 

największy w Polsce oraz jeden z większych w Europie producentów rozwiązań 

fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami (Building Integrated Photovoltaics – BIPV). 

Spółka rozwija przełomowe technologie, w tym ultra lekkie szkło budowlane Ultra PV oraz 

rewolucyjny produkt Quantum Glass (fotowoltaiczne szyby zespolone oparte o kropki 

kwantowe). Oczekujemy dynamicznego przyspieszenia wzrostu rynku BIPV, ze względu na 

zmniejszenie kosztów produkcji, dostępność dotacji i przede wszystkim na unijne dyrektywy. 

W rozwój produkcji i R&D ML System zainwestował dotychczas PLN 149m, z czego PLN 79m 

z grantów  oraz dodatkowo zainwestuje PLN 104m (z czego PLN 65m jest już zapewnione z 

grantów) do 2020 r. W 2018 r. oczekujemy wzrostu przychodów o 89% r/r do PLN 102.5m i 

EBITDA o 42% r/r do PLN 19.7m. Prognozujemy 37% CAGR przychodów (nowe produkty i 

segmenty działalności) i 26% CAGR EBITDA w latach 2017-2020p.  

Rynek rozwiązań fotowoltaicznych rośnie ponad 20% rocznie od 2010 r. i jest szacowany na 

ponad USD 100mld, z czego rynek BIPV stanowi USD 2.4mld. Oprócz spadku kosztów 

wytwarzania, jednym z głównym motorów wzrostu rynku BIPV w UE będą wymogi regulacyjne. 

Od 2021 r. wszystkie nowo oddawane budynki w UE, a od 2019 r. nowo oddane budynki 

publiczne będą musiały spełniać wymagania budownictwa prawie zero energetycznego.   

ML System rozwija przełomowe technologie, w tym ultralekkie szkło Ultra PV, rozwiązania 

SmartCity oraz rewolucyjny produkt Quantum Glass. Technologia UltraPV wejdzie na rynek w 

2019 r. i może pozwolić na nawet 70% redukcję ciężaru modułu PV. Rozwiązania SmartCity to 

m.in. „inteligentne wiaty przystankowe”, car porty, smart ławki oraz fotowoltaiczne dachówki. 

MLS System jest jednym z najbardziej zaawansowanych globalnie ośrodków prowadzących 

badania nad szybami zespolonymi wytwarzającymi prąd elektryczny dzięki technologii kropek 

kwantowych. Uważamy, że Quantum Glass ma potencjał do zrewolucjonizowania rynku szkła 

budowlanego, który tylko w Polsce ma wartość PLN 24mld rocznie.   

Dynamiczny wzrost rynku BIPV widoczny jest we wzroście zamówień na rozwiązania ML 

System – backlog spółki na 2018p implikuje podwojenie sprzedaży. Oczekujemy osiągniecia w 

2018p PLN 102.5m przychodów oraz PLN 11.3m zysku netto, oraz CAGR w latach 2017-2020p 

37% na poziomie przychodów i 41% na poziomie zysku netto. Prognozujemy w 1H18 PLN 41m 

przychodów (40% naszej prognozy rocznej), EBITDA PLN 6.1m (31% prognozy rocznej) oraz zysk 

netto PLN 1.9m (16% prognozy rocznej) – wynika to z typowej sezonowości kontraktów.  

Wycena: Wyceniamy akcje ML System metodą DCF na PLN 37.3 i metodą porównawczą na PLN 

29.4 (2018-19 P/E i EV/EBITDA z 15% dyskontem). Uwzględniając wagi 50/50% oraz koszt 

kapitału, wyznaczamy 12M TP PLN 38.6 (+16%). Spółka jest notowana na wskaźnikach 2018p 

P/E 16.7x i EV/EBITDA 10.4x (odpowiednio 14% i 33% premii do grupy spółek porównywalnych). 

ML System: Wyniki finansowe, prognozy i wskaźniki 

PLN m 2015 2016 2017 2018p 2019p 2020p 

Przychody 50.7 34.6 54.3 102.5 118.5 138.6 

EBITDA 18.0 7.7 13.8 19.7 23.7 27.7 

Zysk netto 13.9 2.1 6.1 11.3 13.9 17.1 

P/E (x) 9.6 62.3 24.0 16.7 13.6 11.0 

EV/EBITDA (x) 8.7 20.7 12.9 10.4 8.3 6.4 

Źródło: Spółka, szacunki Vestor DM.
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Podstawowe informacje   

Cena docelowa (PLN) 38.6 

Cena bieżąca (PLN) 33.3 

Potencjał wzrostu/spadku +16% 

Min (52T) 26.0 

Max (52T) 39.0 

Liczba akcji (m) 5.65 

Kapitalizacja (PLN m) 188.1 

Śr. dzienny obrót (3M, PLN m) 0.088 

BBG Ticker MLS PW 
  
Akcjonariat % 

Edyta Stanek 35.4 

Dawid Cycoń 35.4 

Newberg 3.8 

Altus TFI 14.6 

Pozostali 10.8 

 

 

Opis spółki   
ML System jest największym w Polsce i 
jednym z większych w Europie 
producentem rozwiązań fotowoltaicznych 
zintegrowanych z budownictwem (BIPV). 
Spółka posiada własne centrum badawczo-
rozwojowe, gdzie rozwija przełomowe 
technologie i produkty, w tym ultra lekkie 
szkło budowlane (Ultra PV) oraz Quantum 
Glass. Spółka zadebiutowała na GPW w 
czerwcu 2018 r. 

MLS vs. WIG:  relatywny kurs akcji 

 
 

Źródło: Bloomberg, Vestor DM 
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ML System: Prognozy finansowe 

 

Źródło: Spółka, szacunki Vestor DM. 
**Amortyzacja - Część amortyzacji (od dotowanych projektów) ujmowana jest w RZiS w pozostałych kosztach 
operacyjnych (a w sprawozdaniu przepływów pieniężnych w pozycji Inne korekty w części operacyjnej) – kwoty 
raportowane w pozycji Amortyzacja w latach 2015-2017 w RZiS są zaniżone. 

Rachunek zysków i strat (PLN m) 2015 2016 2017 2018p 2019p 2020p Wskaźniki wyceny 2015 2016 2017 2018p 2019p 2020p

Przychody 50.7 34.6 54.3 102.5 118.5 138.6 P/E (x) 9.6 62.3 24.0 16.7 13.6 11.0

Zużycie materiałów i energii -12.0 -8.9 -15.3 -31.1 -38.0 -46.6 EV/ EBITDA (x) 8.7 20.7 12.9 10.4 8.3 6.4

Wynagrodzenia i ubezpieczenia -3.6 -5.4 -5.4 -7.2 -8.0 -9.0 EV/Sprzedaż (x) 3.1 4.6 3.3 2.0 1.7 1.3

Amortyzacja -3.5 -4.7 -5.0 -7.5 -9.0 -9.7 P/BV (x) 6.0 5.4 4.1 2.4 2.1 1.8

Usługi obce -13.8 -11.8 -19.5 -42.7 -47.3 -55.4 Stopa FCF (%) -0.1% -3.3% -2.8% -4.4% 8.7% 13.2%

Podatki i opłaty -0.1 -0.3 -0.3 -0.5 -0.9 -1.1 Stopa dywidendy (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 1.5%

Pozostałe koszty rodzajowe -0.2 -0.3 -0.4 -0.7 -0.8 -1.0

Wartość sprzedanych towarów i materiałów -5.2 -2.3 -2.4 -1.5 -1.7 -1.9

Pozostała działalność operacyjna 2.1 1.9 1.2 0.9 2.0 3.9 Na akcję

EBITDA 18.0 7.7 13.8 19.7 23.7 27.7 Liczba akcji (m) 4.00 4.00 4.37 5.65 5.65 5.65

EBIT 14.6 2.8 7.3 12.2 14.7 18.0 EPS (PLN) 3.5 0.5 1.4 2.0 2.5 3.0

Koszty finansowe netto -0.7 -0.7 -1.2 -0.9 -0.9 -0.8 BVPS (PLN) 5.6 6.1 8.2 14.1 16.1 18.7

Zysk brutto 13.9 2.1 6.1 11.3 13.9 17.1 DPS (PLN) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5

Podatek 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 FCF na akcję (PLN) 0.0 -1.1 -0.9 -1.5 2.9 4.4

Zysk netto 13.9 2.1 6.1 11.3 13.9 17.1

Bilans (PLN m) 2015 2016 2017 2018p 2019p 2020p

Rzeczowe aktywa trwałe 59.5 61.4 90.7 133.2 153.0 151.7 ML System: Prognoza przychodów (PLN m)

Wartości niematerialne i prawne 4.3 5.6 5.7 6.9 6.8 8.8

Inne aktywa trwałe 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7

Środki pieniężne i ekwiwalenty 2.4 1.6 2.4 27.7 34.6 53.1

Należności handlowe 10.2 15.8 20.6 35.4 40.3 46.4

Zapasy 3.8 7.2 5.3 10.2 12.1 14.3

Inne aktywa obrotowe 0.2 0.1 10.1 10.1 10.1 10.1

Aktywa razem 81.0 92.3 135.5 224.1 257.6 285.2

Dług krótkoterminowy 10.4 12.7 14.9 24.1 24.1 24.1

Zobowiązania handlowe 4.8 5.4 14.4 27.6 32.8 38.8

Inne zobowiązania krótkoterminowe 1.8 3.7 8.2 5.3 5.8 6.3

Dług długoterminowy 14.8 15.8 20.2 20.2 19.5 16.9

Inne zobowiązania długoterminowe 0.6 0.2 0.7 0.7 0.7 0.7

Rozliczenia międzyokresowe 26.1 26.5 40.9 65.7 82.5 91.6

Rezerwy 0.2 3.4 0.5 0.9 1.1 1.3

Zobowiązania i rezerwy razem 58.7 67.8 99.8 144.6 166.4 179.7

Kapitały własne 22.3 24.5 35.7 79.5 91.2 105.5

Pasywa 81.0 92.3 135.5 224.1 257.6 285.2 ML System: Prognoza EBITDA (PLN m)

Dług netto 22.8 27.0 32.7 16.6 8.9 -12.1

Przepływy pieniężne (PLN m) 2015 2016 2017 2018p 2019p 2020p

Zysk brutto 13.9 2.1 6.1 11.3 13.9 17.1

Zmiany w kapitale obrotowym -6.9 -9.6 -3.4 -9.3 -1.2 -1.8

Amortyzacja** 3.5 4.9 6.5 7.5 9.0 9.7

Inne zmiany niepieniężne -1.8 -0.4 -6.3 -6.1 -4.5 0.9

Przepływy z działalności operacyjnej 8.6 -3.0 2.9 3.3 17.2 26.0

Nakłady na środki trwałe i prace rozwojowe -43.0 -8.5 -31.1 -54.4 -32.6 -14.7

Inne przepływy inwestycyjne 0.0 2.3 0.3 0.0 0.0 0.0

Przepływy z działalności inwestycyjnej -43.0 -6.2 -30.8 -54.4 -32.6 -14.7

Zmiany w kapitale własnym netto 0.0 0.0 5.0 32.6 0.0 0.0

Zmiany zadłużenia netto 16.9 3.3 5.8 9.2 -0.7 -2.6

Dywidendy 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.3 -2.8

Wpływy z dotacji 17.1 5.9 18.9 35.5 26.1 13.3

Inne przepływy finansowe -0.6 -0.9 -1.0 -0.9 -0.9 -0.8

Przepływy z działalności finansowej 33.4 8.3 28.7 76.4 22.3 7.2

Zmiana stanu gotówki -1.0 -0.9 0.8 25.3 6.9 18.5

Wskaźniki 2015 2016 2017 2018p 2019p 2020p Analiza DuPonta 2015 2016 2017 2018p 2019p 2020p

Dynamiki wzrostu Marża netto 27.3% 6.2% 11.2% 11.0% 11.7% 12.3%

Wzrost przychodów (%) 2.2% -31.9% 57.3% 88.7% 15.6% 16.9% Obrotowość aktywów 0.63 0.37 0.40 0.46 0.46 0.49

Wzrost EBITDA (%) 292.8% -57.1% 78.9% 42.4% 20.7% 16.6% Dźwignia finansowa 3.63 3.77 3.79 2.82 2.83 2.70

Wzrost zysku netto (%) 587.1% -84.6% 184.0% 85.3% 23.3% 23.4% ROE (%) 62.1% 8.7% 17.0% 14.1% 15.2% 16.2%

Marże

Marża brutto (%) 40.9% 35.5% 25.0% 23.8% 21.7% 20.7%

Marża EBITDA (%) 35.5% 22.3% 25.4% 19.2% 20.0% 20.0%

Marża EBIT (%) 28.7% 8.2% 13.4% 11.9% 12.4% 13.0%

Marża zysku netto (%) 27.3% 6.2% 11.2% 11.0% 11.7% 12.3% Główne ryzyka dla naszej wyceny

Dźwignia i stopy zwrotu (1) Ryzyka makro oraz regulacyjne (dostępność dotacji)

Dług netto/EBITDA (x) 1.3 3.5 2.4 0.8 0.4 -0.4 (2) Ryzyko niepowodzenia prac R&D i trudności z przeskalowaniem produkcji

Dług netto /Kapitały własne (x) 1.0 1.1 0.9 0.2 0.1 -0.1 (3) Ryzyko konkurencji i nowych technologii (presja na marże)

Wskaźnik płynności bieżącej (x) 1.0 1.1 1.0 1.5 1.6 1.8 (4) Ryzyko patentowe

Cykl konwersji gotówki (dni) 39.2 133.1 30.3 30.3 30.3 30.3 (5) Ryzyko trudności z pozyskaniem kontraktów zagranicznych

ROA (%) 23.0% 2.5% 5.3% 6.3% 5.8% 6.3%

ROIC (%) 45.4% 5.6% 11.8% 12.5% 11.4% 12.7%

ROE (%) 62.1% 8.7% 17.0% 14.1% 15.2% 16.2%
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Podsumowanie inwestycyjne 

Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla ML System wyznaczając cenę docelową PLN 

38.6 (+16%). ML System specjalizuje się w rozwiązaniach fotowoltaicznych służących 

produkcji prądu elektrycznego z nasłonecznienia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań 

zintegrowanych z budynkami (ang. Building Integrated Photovoltaics – BIPV). Spółka jest 

liderem w Polsce i jednym z niewielu specjalistów w segmencie BIPV w Europie. Rozwiązania 

BIPV to alternatywa dla tradycyjnych materiałów budowlanych takich jak  fasady, okna, żaluzje, 

świetliki, dachy i dachówki. Spółka posiada również własne Fotowoltaiczne Centrum 

Badawczo-Rozwojowe, gdzie pracuje nad wdrożeniem nowych technologii fotowoltaicznych 

innowacyjnych w skali globalnej oraz nowymi zastosowaniami produktowymi. 

Przedmiotem działalności spółki jest produkcja systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z 

budownictwem (fasady budynków, żaluzje/osłony przeciwsłoneczne, świetliki, zadaszenia, 

wiaty/carporty, rozwiązania SmartCity, w tym fotowoltaiczne lampy i wiaty przystankowe) 

oraz standardowych modułów fotowoltaicznych. Ponadto, ML System produkuje 

fotowoltaiczne szyby zespolone oraz projektuje systemy zarządzania budynkiem (BMS). 

Rynek rozwiązań fotowoltaicznych rośnie w tempie prawie 30% rocznie od 2010 r. Rynek 

fotowoltaiki możemy podzielić na: (1) energetykę zawodową (utility), (2) klientów 

komercyjnych (commercial) oraz (3) klientów indywidualnych (residential). W skali światowej 

skokowy wzrost zainstalowanych mocy nastąpił w 2010 r. (28% CAGR 2010-2016), początkowo 

napędzany różnymi systemami wsparcia i feed-in tariffs.  

Najważniejszy dla ML System segment rynku fotowoltaiki – BIPV, również rośnie w tempie 

dwucyfrowym. Światowy rynek BIPV w 2016 r. szacowany był na ok. USD 2.4mld (w 

porównaniu z ponad USD 100mld wartości całego rynku fotowoltaiki). Zgodnie z raportem 

Global Building-Integrated Photovoltaics Market 2017-2021 (Research and Markets) szacuje 

się, że globalny rynek BIPV będzie wzrastał średniorocznie o 16% w latach 2017-2021.  

Konkurencja w segmencie BIPV jest ograniczona. Globalni producenci modułów skupiają się 

na standaryzacji i dużej skali produkcji celem maksymalnego obniżenia kosztów 

jednostkowych, dlatego też „szyte na miarę” rozwiązania BIPV nie są w centrum ich 

zainteresowań. Wejście w segment BIPV wymaga też poniesienia nakładów na linie 

produkcyjne, prace badawczo-rozwojowe oraz zbudowanie relacji i marki wśród architektów, 

inwestorów i generalnych wykonawców obecnych w segmencie budownictwa komercyjnego.  

Bardzo niski poziom nasycenia rynku PV w Polsce vs. inne kraje UE. W Unii Europejskiej na 

koniec 2016 r. było 102.5GW mocy zainstalowanej w fotowoltaice, z czego udział Polski, 

wyniósł jedynie 0.1%.  Pod względem łącznej mocy zainstalowanej Polska znalazła się na 20 

miejscu (na 28 krajów). Fotowoltaika w Polsce zaczęła się rozwijać dopiero w 2013 roku, 

osiągając niecałe 200MW mocy. Solar Power Europe prognozuje 63% CAGR do 2021 r.  

Koszt jednostkowy instalacji PV spadł o ponad 80% w ciągu ostatnich 10 lat. Ponadto 

poprawiły się średnie uzyski energii, dzięki: (1) instalowaniu projektów w regionach o większym 

nasłonecznieniu, (2) szerszym wykorzystaniu systemów pomiaru efektywności, oraz (3) 

zmniejszeniu strat w systemie (sieć, falowniki). Średni ważony LCOE (Levelised Cost of 

Electricity, czyli całkowity koszt wytwarzania energii elektrycznej, uwzględniający koszty 

zmienne, stałe, jak również koszty kapitału) dla elektrowni PV spadł w 2017 r. o 72% vs. 2010 

r. i jest już na poziomie technologii opartych o paliwa kopalne. W segmentach klientów 

komercyjnych/indywidualnych tempo spadku kosztów i poprawy efektywności było podobne.  
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W efekcie, kluczowe dla ML System realizacje w segmencie BIPV możemy rozpatrywać jako 

stricte rynkowe inwestycje, opłacalne bez dotacji. Zwrot z inwestycji liczymy jako okres 

zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych vs. tradycyjne rozwiązania budowlane 

(aluminium, szkło, kamień, płyty kompozytowe). W przypadku rozwiązań ML System, 

inwestycja w żaluzje PV zwraca się średnio po 15-20 latach, świetliki po 12 latach, fasady 

słupowo-ryglowe po 7 latach, a fasady wentylowane po 10-15 latach.  

Dodatkowo, widzimy 3 główne motory wzrostu rynku BIPV: 

(1) Wdrożona dyrektywa unijna EPBD (Energy Performance of Buildings Directive z 2002 

r.) zakłada, iż od 2021 r. wszystkie nowo oddawane budynki, a od 2019 r. nowo 

oddane budynki publiczne będą musiały spełniać wymagania budownictwa prawie 

zero energetycznego (w przeciwnym przypadku nie dostaną pozwolenia na 

użytkowanie). Kraje członkowskie UE muszą co roku przeprowadzić remonty i 

wdrożyć efektywność energetyczną w co najmniej 3% budynków rządowych.  

(2) Łączna wartość dofinansowania inwestycji w ramach regionalnych programów 

operacyjnych przeznaczonych na wsparcie OZE w perspektywie do 2020 r. wynosi 

PLN 24mld (wydatkowanie może być rozciągnięte nawet do 2023 r.). Beneficjentami 

mogą być m.in.: jednostki samorządu terytorialnego (w tym również w ramach 

projektów parasolowych, gdzie ostatecznym odbiorcą są osoby fizyczne) i jednostki 

finansów publicznych, przedsiębiorstwa, wspólnoty mieszkaniowe, szkoły wyższe, 

organizacje pozarządowe, podmioty lecznicze.  

(3) Smart Cities to nowy, atrakcyjny dla ML System rynek – przychody z tego segmentu 

wzrosły z PLN 0.4m w 2016 r. aż do ponad PLN 17m w portfelu zamówień na 2018 r.  

SmartCity to koncept inteligentnego miasta, które wykorzystuje nowe technologie w 

celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej 

komponentów. W to dobrze wpisują się rozwiązania BIPV, zarówno na dużą skalę 

(skupione wokół transportu np. zero-energetyczne dworce czy parkingi miejskie), jak 

i w segmencie małej architektury (wiaty przystankowe PV, lampy solarne, ławki 

solarne, ekrany akustyczne PV). Blisko ¾ polskich miast planuje rozwijać technologię 

SmartCity w oparciu o środki unijne.  

Rozwój innowacyjno-technologiczny spółki finansowany jest w głównej mierze z dotacji. 

Dotychczas spółka pozyskała blisko PLN 145m dotacji na finansowanie projektów 

inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych o łącznej wartości PLN 253m. W latach 2018-20p 

prognozujemy wydatki inwestycyjne (oraz prace R&D) na poziomie ok. PLN 119m. Zarząd 

oczekuje, że nowe projekty zostaną sfinansowane w dużej mierze dzięki przyznanym grantom 

(szacujemy ok. 59%), a kolejne 19% ze środków pozyskanych w ramach emisji akcji.  

W 2Q18 spółka pozyskała w ramach oferty publicznej akcji PLN 32.4m netto (PLN 34.6m 

brutto). Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na:  (1) rozwój nowych produktów 

(UltraPV czyli ultralekkie panele fotowoltaiczne, rozwiązania SmartCity); (2) rozwój nowych 

technologii (badania nad Quantum Glass – ogniwami PV i szybami zespolonymi opartymi o 

kropki kwantowe); oraz (3) rozwój sprzedaży zagranicznej.  

Nowe produkty ML System – UltraPV. Spółka planuje w 2019 r. wdrożenie seryjnej produkcji 

utwardzanego ultralekkiego szkła. Technologia zostanie wykorzystania w produkcji paneli PV i 

pozwoli na znaczną redukcję ciężaru modułu, zwiększenie jego wytrzymałości mechanicznej 

oraz poprawę wydajności ogniw PV. Planowane nakłady na projekt to PLN 34m (z czego grant 

w kwocie PLN 20m, a PLN 5m z planowanej emisji).  
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Nowe technologie ML System - Quantum Glass, czyli ogniwa III generacji oparte o quasi-

zerowymiarowe struktury półprzewodnikowe tzw. kropki kwantowe (QDSC). Kropki 

kwantowe to struktury o wielkości kilku-kilkuset nm. Absorbują one promieniowanie 

słoneczne w szerokim zakresie długości fali elektromagnetycznej. Przewagi technologiczne 

QDSC nad ogniwami krzemowymi to:  

 Ograniczenie utraty sprawności przy niekorzystnym kącie padania światła. 

 Praca w szerokim zakresie widma światła oraz obniżonym poziomie nasłonecznienia.  

 Wzrost przezierności szyby w porównaniu do ogniw krzemowych. 

 Absorbcja szkodliwego promieniowania UV-ABC i zmniejszenie degradacji ogniwa. 

 Niższa transmisja ciepła do wewnątrz pomieszczeń (absorpcja promieniowania IR). 

 Zmniejszenie wpływu zanieczyszczeń urbanistycznych na wydajność pracy ogniwa PV. 

Planowane nakłady na Quantum Glass wynoszą PLN 39m w latach 2018-2020, z czego 

pozyskany został już grant w wysokości PLN 20mm, a PLN 16.4m sfinansowane będzie ze 

środków pozyskanych w IPO. Produkt znajduje się obecnie w fazie laboratoryjnej. W wyniku 

prowadzonych prac badawczych, ML System określiła sposób nanoszenia kropek kwantowych 

na szybę, co umożliwia tworzenie ogniw PV na bazie technologii QDSC. Celem projektu jest 

przeskalowanie procesu produkcji na większy format szkła, co umożliwi jego komercjalizację.  

Fotowoltaiczne szyby zespolone oparte o kropki kwantowe jako dodatkowa ‘opcja’ wzrostu. 

W naszej wycenie nie zakładamy dodatkowych przychodów z tytułu rozwiązań ML System 

opartych o kropki kwantowe – traktujemy tą technologię jako dodatkową ‘opcję’ wzrostu. 

Rynek szkła budowlanego w Polsce to PLN 24mld rocznie (wg GUS, 2016 r.). Możemy uznać 

niektóre rozwiązania BIPV (fotowoltaiczne szyby zespolone) jako substytut rozwiązań 

tradycyjnych. Dla zobrazowania skali potencjału szyb fotowoltaicznych opartych o kropki 

kwantowe – wystarczyłoby, że zdobędą nieco ponad 0.5% udziału w rynku, żeby 

prognozowane przez nas na 2020p przychody spółki podwoiły się. 

Prognozujemy 37% CAGR przychodów 2017-2020p. Po wzroście przychodów w 2017 r. o 57% 

r/r (w dużej mierze spowodowanym niską bazą w 2016 r. – zastój na rynku przetargów 

publicznych związany z nowelizacją prawa oraz pożar w zakładzie ML System), prognozujemy 

PLN 103m przychodów w 2018p (+89% r/r) i CAGR w latach 2018-2020p na poziomie 16%. 

Backlog na 2018 r. wynosi obecnie 113m (głównie kontrakty BIPV, programy parasolowe, 

SmartCity oraz elektrownie PV na skalę utility). Prawie 100% sprzedaży realizowane jest 

obecnie na rynku polskim (zakładamy wzrost sprzedaży zagranicznej do 8% przychodów w 

2022p). 

Prognozujemy 26% CAGR EBITDA 2017-2020p przy założeniu marży EBITDA w przedziale 19-

20% w latach 2018-2020p (spadek z 25% w 2017 r. spowodowany zmianą struktury 

przychodów i znaczącym wzrostem skali działalności).  

Program motywacyjny (ESOP) – 3% kapitału. Program przeznaczony będzie dla członków 

Zarządu spółki oraz wybranych członków kluczowego personelu. W ramach programu 

wyemitowane zostanie 169,500 warrantów subskrypcyjnych po spełnieniu przez spółkę 

poniższych kryteriów: (1) 2018 r. – przychody PLN 100m i EBITDA PLN 20m. (2) 2019 r. – 

przychody PLN 120m i EBITDA PLN 24m. (3) 2020 r. – przychody PLN 150m i EBITDA PLN 30m. 
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Podsumowanie wyceny 

 
*zysk EBIT znormalizowany o wpływ dotacji rozliczanej proporcjonalnie do amortyzacji środków trwałych; ** Amortyzacja - uwzględnia 

amortyzację od niedotowanych aktywów trwałych oraz amortyzację od dotowanych aktywów trwałych, wykazywaną w pozostałych 

kosztach operacyjnych; *** dług netto znormalizowany o wpływ środków z emisji akcji PLN 32.4m. ****liczba akcji uwzględnia 

rozwodnienie z tytułu programu ESOP. 

 

Metoda Wyceny Metodologia Na akcję (PLN) Waga

Wycena DCF Zdyskontowane przepływy gotówkowe za 2018-22p 37.3 50%

Wycena porównawcza Mnożniki 2018-2019p P/E i EV/EBITDA 29.4 50%

Wycena kapitału własnego Średnia ważona 33.3

Koszt kapitału własnego 15.6%

12M Cena docelowa 38.6

Cena bieżąca 33.3

Potencjał wzrostu/spadku 16%

Wycena metodą DCF

2018p 2019p 2020p 2021p 2022p > 2022p

Przychody 102.5 118.5 138.6 159.7 188.1

zmiana r/r (%) 16% 17% 15% 18%

EBITDA 19.7 23.7 27.7 31.5 34.2

marża EBITDA % 19% 20% 20% 20% 18%

zmiana r/r (%) 21% 17% 14% 9%

EBIT 12.2 14.7 18.0 21.1 23.3

Znormalizowany EBIT* 9.2 11.1 14.1 16.9 19.2 19.2

Efektywna stopa podatkowa (%) 0.0% 0.0% 0.2% 1.1% 4.7% 19.0%

Podatek od EBIT 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 3.6

NOPLAT 9.2 11.1 14.0 16.7 18.3 15.5

Amortyzacja** 10.7 12.9 13.9 14.7 15.1 15.1

CAPEX (netto po dotacjach) -18.9 -6.4 -1.4 -6.5 -6.5 -15.1

Zmiany w kapitale obrotowym -9.3 -1.2 -1.8 -2.0 -2.4 0.0

Wolne przepływy pieniężne -8.3 16.4 24.8 22.9 24.5 15.5

Czynnik dyskontowy (%) 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7

Wartość bieżąca FCF -8.1 14.5 20.1 17.0 16.7

Wartość bieżąca  FCF 2018-22p 65.7

Stopa wzrostu w okresie rezydualnym (%) 1.5% WACC (%)

Zdyskontowana wartość rezydualna 151.7 7.6% 8.1% 8.6% 9.1% 9.6%

Wartość przedsiębiorstwa 217.3 0.5% 37.0 35.3 33.8 32.5 31.4

Dług netto na koniec 4Q17*** 0.3 1.0% 39.1 37.2 35.5 34.0 32.6

Wartość kapitału własnego (PLN m) 217.0 1.5% 41.6 39.3 37.3 35.6 34.1

Liczba akcji (m)**** 5.820 2.0% 44.4 41.7 39.4 37.4 35.7

Wycena kapitału własnego (PLN/akcję) 37.3 2.5% 47.9 44.6 41.9 39.5 37.6St
o
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Wycena porównawcza

2018p 2019p 2018p 2019p Przychody EBITDA Zysk netto 2018p 2019p

First Solar 5 458 32.0 16.8 7.8 4.1 2% 42% 12% 12% 19%

SolarEdge 2 174 14.5 14.6 9.2 9.1 28% 40% 20% 21% 19%

SMA Solar 1 273 29.6 25.3 7.1 6.6 3% 6% 15% 11% 12%

SunPower Corp 957 n.a. n.a. 16.6 10.1 14% n.a. -13% 6% 8%

Canadian Solar 812 9.7 9.7 6.6 7.4 4% -10% -12% 8% 8%

Hanwha Q Cells 695 14.9 30.9 8.8 9.1 2% 22% n.a. 10% 9%

Jinko Solar 513 13.6 27.1 7.4 8.4 0% 13% -46% 5% 5%

Mediana 14.7 21.1 7.8 8.4 3% 18% 0% 10% 9%

Dyskonto 15% 15% 15% 15%

Mnożnik zastosowany do wyceny 16.9 24.2 9.0 9.7  

ML System - implikowana wycena (PLN/akcję) 24.9 44.0 20.1 28.6

Waga (%) 25% 25% 25% 25%

Średnia (PLN/akcję) 29.4

Spółka
CAGR 2017-2019 Marża EBITDAKapitalizacja 

(USD m)

P/E EV/EBITDA
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WACC 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p TV

Stopa wolna od ryzyka 3.7% 3.7% 3.7% 3.7% 3.7% 3.7%

Beta 2.7 2.3 1.9 1.8 1.7 1.6

Premia za ryzyko 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5%

Koszt kapitału własnego 15.6% 13.8% 12.3% 11.8% 11.3% 11.0%

Stopa procentowa 1.8% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

Marża na zadłużeniu 2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3%

Koszt długu 4.1% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3%

Stopa opodatkowania 0.0% 0.0% 0.2% 1.1% 4.7% 19.0%

Koszt długu po podatku 4.1% 4.3% 4.3% 4.3% 4.1% 3.5%

%D 56% 48% 39% 35% 32% 32%

%E 44% 52% 61% 65% 68% 68%

WACC 9.2% 9.3% 9.2% 9.2% 9.0% 8.6%
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Model biznesowy 

ML System to polska spółka technologiczna wyspecjalizowana w rozwiązaniach 

fotowoltaicznych (PV) służących do produkcji prądu elektrycznego z nasłonecznienia, ze 

szczególnym uwzględnieniem zintegrowanych rozwiązań fotowoltaicznych stanowiących 

alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych (rozwiązań zintegrowanych z 

budynkami - BIPV). ML System jest także pionierem w projektowaniu, badaniach i rozwoju 

innowacyjnych technologii fotowoltaicznych, które realizowane są w ramach własnego 

Fotowoltaicznego Centrum Badawczo-Rozwojowego. Działalność spółki obejmuje: 

 Produkcję modułów fotowoltaicznych oraz systemów fotowoltaicznych zintegrowanych 

z budownictwem (BIPV), wśród których wyróżniamy: 

 Architektoniczne systemy fotowoltaiczne (systemy fasadowe – wentylowane i 

słupowo-ryglowe, osłony przeciwsłoneczne). 

 Obiekty małej architektury PV (świetliki, zadaszenia tarasów, „car porty”). 

 Rozwiązania SmartCity (fotowoltaiczne lampy, ławki i wiaty przystankowe).  

 Standardowe moduły, cienkowarstwowe moduły drukowane, moduły barwnikowe 

DSSC, moduły BIPV rozszerzone o dodatkowe funkcje (izolacja termiczna, 

energetyczna, akustyczna, zmienna transparentność, topienie śniegu). 

 Produkcję szyb zespolonych (fotowoltaiczne szyby grzewcze i szyby zespolone). 

 Projektowanie inteligentnych systemów zarządzania budynkiem (BMS) – segment 

znajdujący się najdłużej w działalności spółki. 

 Własne systemy mocowań m.in. do żaluzji i fasad wentylowanych. 

 Usługi badawcze na własny użytek oraz dla podmiotów zewnętrznych świadczone przez 

Fotowoltaiczne Centrum Badawczo-Rozwojowe. 

ML System jest właścicielem zakładu produkcyjnego w Zaczerniu, z 3 liniami produkcyjnymi 

(planowane uruchomienie 4-tej linii do produkcji ultracienkiego szkła) oraz centrum badawczo-

rozwojowym (łącznie 9,300m2). Spółka zatrudnia ok. 120 osób, w tym 25 w ramach działu R&D, 

65 pracowników technicznych i produkcyjnych oraz 24 osoby w administracji i marketingu.  

Dotychczas prawie 100% sprzedaży realizowane było na rynku polskim. Klientami spółki były 

dotychczas przede wszystkim podmioty publiczne, finansujące projekty z dotacji oraz klienci 

komercyjni (w tym firmy montażowe oraz sieciowe OEM). W 2017 r. przychody ML System 

wyniosły PLN 54.3m (+57% r/r). EBITDA osiągnęła poziom PLN 13.8m (+79% r/r).  

Obecny backlog spółki na 2018 r. wynosi ok. PLN 113m i jest wyższy o 670% od portfela 

zamówień w analogicznym okresie 2017 r. Związane jest to z wejściem w nowe segmenty 

sprzedaży: (1) rynek Smart City, (2) zlecenia na realizację elektrowni PV oraz (3) wejście na 

rynek projektów parasolowych (instalacje PV dla klientów indywidualnych finansowane przez 

samorządy). Największy udział w portfolio stanowią (1) projekty BIPV oraz (2) programy 

parasolowe (odpowiednio 25% i 27% backlogu), przy rosnącym udziale SmartCity.  

ML System ponosi wysokie nakłady inwestycyjne związane z rozwojem technologiczno-

produktowym. Znaczną część swoich nakładów na B+R oraz rozbudowę parku maszynowego i 

wyposażenie laboratorium spółka sfinansowała z grantów z PARP, RPO Województwa 

Podkarpackiego, BGK i NCBiR. Dotychczas spółka pozyskała PLN 170m dofinansowania dla 

realizowanych i planowanych projektów.  
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Wykres 2. ML System: Przychody w latach 2014-18p (PLN m) Wykres 3. ML System: EBITDA w latach 2014-2018p (PLN m) 

  
Źródło: Spółka, szacunki Vestor DM. Źródło: Spółka, szacunki Vestor DM. 

Technologia ML System 

ML System oferuje rozwiązania oparte o moduły fotowoltaiczne I, II i III generacji (więcej o 

własnościach i typach ogniw fotowoltaicznych - Załącznik 3). 

Moduły I generacji. Moduły PV oparte o ogniwa krzemowe (mono- lub polikrystalicznych), 

zalaminowane między 2 warstwami Szkło-Tedlar, Szkło-Szkło lub z wykorzystaniem 

ultracienkiego szkła (planowane wdrożenie w 1Q19). Podstawowy produkt w ofercie spółki. 

Cienkowarstwowe moduły amorficzne II generacji. Moduły amorficzne produkowane poprzez 

naniesienie cienkiej warstwy krzemu amorficznego na powierzchnię szkła. Charakteryzuje je 

niższa sprawność konwersji światła na energię elektryczną, jednak wykazują lepszą estetykę i 

mniejszą wrażliwość na niekorzystny kąt padania światła. 

Moduły barwnikowe drukowane DSSC III generacji. Wdrożone do produkcji przez spółkę w 

2016 r. Opierają się na odwracalnym procesie fotowoltaicznym, w którym jako absorber 

światła słonecznego został zastosowany barwnik. Ogniwo zbudowane jest z 2 szyb (gdzie na 

jedną z nich naniesiono nanokrystaliczną warstwę tlenku tytanu TiO2, pokrytego barwnikiem), 

a przestrzeń między nimi wypełnia elektrolit. Moduły DSSC cechują się niższą sprawnością i 

trwałością, są natomiast wysoce transparentne.  

W zależności od konstrukcji ochronnej ogniw fotowoltaicznych, ML System stosuje 

następujące rozwiązania w panelach PV: 

 Moduł Szkło – Folia Tedlar – moduły, w których warstwa zewnętrzna została pokryta 

szkłem, a warstwa spodnia termoplastycznym materiałem fluoropolimerowym PVF. 

Moduły te cechuje mniejsza waga w stosunku do modułów szkło-szkło. 

 Moduł Szkło – Szkło – moduły zamknięte z obu stron taflą szkła. Taka konstrukcja 

wpływa na poprawę wytrzymałości ogniw na działanie czynników fizycznych, 

chemicznych i atmosferycznych. Konstrukcja może prowadzić do uzyskania niższego 

średniego kosztu produkcji prądu oraz wydłużenia żywotności paneli PV, wadą jest 

jednak większa waga, która jest czynnikiem ograniczającym dla zastosowań BIPV. 

 Moduł bifacjalny – moduł dwustronny, umożliwiający pozyskiwanie energii 

elektrycznej zarówno z przedniej jak i tylnej części, co prowadzi do wzrostu uzysku 

energii elektrycznej (o ok. 35%). Moduły te są jednak droższe, stąd ich ekonomiczne 

uzasadnienie występuje, gdy inwestor rozważa zakup modułów o wyższej sprawności, 

a montaż odbędzie się na podłożu umożliwiającym dodatkowy uzysk energii. 
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Moduły fotowoltaiczne dla BIPV (ang. Building Integrated Photovoltaics)  

To seria modułów PV typu szkło-szkło stosowanych w różnych elementach konstrukcyjnych 

jako alternatywa dla tradycyjnych materiałów budowlanych (elementy pokryć dachowych, 

fasady budynków, świetliki, żaluzje osłonowe, balustrady i szyby). Spółka może dostosowywać 

moduły do specyficznych wymagań projektów zarówno w zakresie kształtu, rozmiaru i grubości 

PV, jak i typu szkła (niehartowane, hartowane, półhartowane), jego koloru (szkło barwione w 

masie), przezierności, czy wprowadzenia dodatkowych funkcji, np. grzewczych.  

Fotowoltaiczne żaluzje ML Lamela – Produkt stanowi osłonę przeciwsłoneczną, redukuje 

przegrzewanie pomieszczeń, a dzięki integracji z ogniwami PV umożliwia produkcję energii 

elektrycznej. Lamele produkowane są na bazie ogniw monokrystalicznych, polikrystalicznych, 

lub cienkowarstwowych, w wersji ruchomej (umożliwiającej regulację kąta nachylenia) lub 

nieruchomej. Istnieje również możliwość zastosowania rozwiązań bifacjalnych, regulacji 

przezierności, wyboru barwy lub implementacji technologii samoodśnieżającej (NoFrost). 

Rysunek 1. ML System - Żaluzje fotowoltaiczne, Kraków: UJ. Wykres 4. ML System: Żaluzje PV, Czas zwrotu inwestycji 

 

 

Źródło: Spółka. Źródło: Spółka. *Przychód skumulowany. 
 

Fotowoltaiczne fasady wentylowane i słupowo-ryglowe – Alternatywa dla okładzin 

budynkowych wykonanych z aluminium, płyt kompozytowych czy kamienia, zintegrowana z 

modułami PV. Fasady są wykonane w technologii szkło-szkło, w modułach monokrystalicznych, 

polikrystalicznych lub cienkowarstwowych. Dzięki pozyskanej energii, zastosowanie 

elementów fotowoltaicznych przekłada się na obniżenie temperatury fasady wentylowanej lub 

redukcję kosztów eksploatacji klimatyzacji. Pod względem efektywności ekonomicznej produkt 

dedykowany jest jako substytut dla droższych materiałów budowlanych, jak granit.  

Rysunek 2. ML System - Fasada wentylowana, Gliwice: Tauron Wykres 5. ML System: Fasada wentylowana, Czas zwrotu inwestycji 

 

 

Źródło: Spółka. Źródło: Spółka. *Przychód skumulowany. 
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Moduł samo odśnieżający No Frost – Moduł PV zapobiegający powstawaniu pokrywy śnieżnej 

i szronu, do zastosowań dachowych, w świetlikach i żaluzjach szklanych. Opatentowana przez 

ML System technologia opiera się na naniesieniu na jedną z warstw modułu dodatkowej 

warstwy tlenku cyny (IV) dotowanego fluorem SnO2:F, która na skutek przyłożenia napięcia 

elektrycznego generuje ciepło. Czas potrzebny do uzyskania temperatury roboczej - do 1 min.  

Rysunek 3. ML System: Moduł samo odśnieżający No Frost Rysunek 4. ML System: Działanie modułu No Frost vs. ogrzewanie 
drutem oporowym 

 
 

Źródło: Spółka. Źródło: Spółka. 

Fotowoltaiczne rozwiązania małej architektury / SmartCity – Efektem prac B+R ML System 

nad zintegrowaniem rozwiązań fotowoltaicznych z małą architekturą (zastosowania SmartCity) 

są: (1) Car porty (zadaszenie miejsc parkingowych) i zadaszenia tarasów; (2) Smart Pylony; (3) 

Smart Wiaty; (4) Lampy Fotowoltaiczne.  

Rozwiązania są wykonywane w technologii modułów monokrystalicznych (w tym back-

contact), polikrystalicznych lub (w przypadku carport’ów i zadaszeń) – także modułów 

cienkowarstwowych, a pozyskana energia elektryczna może być wykorzystana do:  

 Funkcji ogrzewania siedzeń i szyb poprzez zastosowanie szyby grzewczej. 

 Podłączenia układu ładowania samochodów elektrycznych w carport’ach. 

 Oświetlenia obiektów małej architektury. 

 Integracji obiektu z oświetleniem LED. 

 Zasilania stacji ładowania urządzeń elektrycznych, sieci Wi-Fi. 

W rozwiązaniach ML System dla małej architektury możliwe jest ponadto zastosowanie 

modułów przeziernych, regulacji transparentności lub wprowadzenia technologii No Frost.    

Rysunek 5. ML System – Car porty, 
Podkarpacki Park Naukowo-
technologiczny, Jasionka 

Rysunek 6. ML System – Lampa 
Fotowoltaiczna, Łódź 

Rysunek 7. ML System – Port Lotniczy 
Rzeszów - Jesionka 

   
Źródło: Spółka. Źródło: Spółka. Źródło: Spółka. 
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Fotowoltaiczne szyby zespolone – stanowiące wypełnienie fasady słupowo-ryglowej lub 

świetlików szklanych, gdzie część zewnętrzna szyby została zastąpiona modułem PV. Spółka 

produkuje szyby 1- i 2-komorowe oraz szyby pojedyncze przezierne lub emaliowane. Szyby 

mogą być rozszerzone o dodatkowe funkcje: przeciwsłoneczna, dźwiękochłonna, bezpieczna 

(o zwiększonej odporności na stłuczenie), szyba antywłamaniowa lub kuloodporna, szyba 

ultralekka, wzmacniana metodą wymiany jonów (planowane wdrożenie w 1Q19).  

Fotowoltaiczna Szyba Grzewcza – w tym rozwiązaniu moduły grzewcze zostały zintegrowane 

z oknami jako wewnętrzna szyba przeszklenia lub element fasady. Mogą także stanowić 

osobny element w pomieszczeniu. Jej działanie opiera się na naniesieniu na wewnętrzną taflę 

szkła (szybę grzewczą) warstwy tlenku metalu, dzięki której przy przejściu energii elektrycznej 

generowane jest ciepło. Szyba grzewcza może nagrzać się do temperatury 20-60 °C. 

Dodatkowo może zostać zintegrowana z ogniwami PV. Jej zastosowanie likwiduje efekt 

kondensacji pary wodnej (np. baseny) lub zimne strefy przy oknach. Wykorzystywana jest m.in. 

w rozwiązaniu No Frost.  

Fotowoltaiczna Szyba Widział - nie widział – fotoniczna szyba zespolona pozwalająca na 

regulację transparentności powierzchni szklanej (np. w ściankach wewnętrznych). 

Rysunek 8. ML System – Warszawski Uniwersytet Medyczny Rysunek 9. ML System – Fotoniczna Szyba Grzewcza 

  
Źródło: Spółka. Źródło: Spółka. 

 

Inteligentne Systemy Zarządzania Budynkiem (BMS) 

W ramach Inteligentnych Systemów Zarządzania Budynkiem, ML System oferuje: 

 System zarządzania energią (SZE) – autorski program ML System monitorujący i 

prezentujący on-line uzysk energetyczny z instalacji fotowoltaicznej oraz innych 

systemów, skomunikowany z systemem nadrzędnym. Udostępnia on monitoring oraz 

sterowanie instalacją fotowoltaiczną dla służb technicznych budynku. 

 BMS / Systemy bezpieczeństwa – Projektowane i wdrażane przez ML System systemy 

słabo i silnoprądowe dla budownictwa, do których należą m.in.: systemy BMS, ITS, SAP, 

CCTV, DSO, SSWiN, Kontroli Dostępu, Oddymiania, Sterowania Oświetleniem, 

Zapobiegania Powstawaniu Pożaru.  
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Fotowoltaiczne Centrum Badawczo-Rozwojowe (FCBR) 

Jednym z celów strategicznych ML System jest rozwój technologii fotowoltaicznej i uzyskanie 

statusu globalnego pioniera w zakresie innowacyjnych rozwiązań fotowoltaicznych. 

Realizowane przez FCBR prace badawczo-rozwojowe obejmują tematy z zakresu 

nanotechnologii, inżynierii materiałowej, fotowoltaiki i mają na celu analizę własności 

prototypowanych ogniw PV oraz wypracowanie nowych technologii.  

Wartość zrealizowanych do tej pory przez ML System prac badawczo – rozwojowych 

szacowana jest przez spółkę na ponad PLN 34m, a wartość zrealizowanych projektów 

inwestycyjnych opartych na wynikach autorskich prac R&D na ponad PLN 74m. Z kolei 

prognozowana przez na 2018-2020p nas wartość prac B+R oraz projektów inwestycyjnych to 

odpowiednio ok. PLN 21.3m i ponad PLN 98.2m. Spółka świadczy ponadto usługi badawcze na 

rzecz podmiotów zewnętrznych (poniżej 5% w backlogu na 2018 r.).  

Rysunek 10. Kluczowe daty w działalności Fotowoltaicznego Centrum Badawczo-Rozwojowego 

 
Źródło: Spółka, Vestor DM. 

W zakresie prac nad rozwojem technologii fotowoltaicznej, ML System współpracuje z 

krajowymi i zagranicznymi podmiotami naukowymi, jednostkami B+R oraz firmami, do których 

należą m.in.: 

 Fraunhofer - Institut für Solare Energiesysteme ISE. 

 Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. 

 Uczelnie Wyższe (m.in. AGH, Politechnika Krakowska, Warszawska, Wrocławska i 

Rzeszowska). 

 Instytuty badawcze (np. Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, Główny Instytut 

Górnictwa). 
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Prace badawczo – rozwojowe realizowane na potrzeby własne – zgłoszenia patentowe 

Prowadzone prace badawcze mają na celu określenie i dobór materiałów oraz ich optymalnych 

parametrów optycznych i elektrycznych do zastosowania w ogniwach i modułach PV. Efektem 

realizowanych prac badawczo-rozwojowych są liczne zgłoszenia patentowe. Na chwilę obecną 

ML System posiada ochronę patentową na 4 wynalazki w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 

2000 r. o Prawie własności przemysłowej, oraz złożone wnioski patentowe na większość 

opracowanych rozwiązań (12 postępowań patentowych jest obecnie w toku). 

Tabela 6. ML System: Przyznane patenty i złożone przez spółkę wnioski patentowe. 

Tytuł wniosku patentowego 

Nr i data 

zgłoszenia 

patentu 

Terytorium Status 

Sensybilizowany barwnikiem moduł ogniw słonecznych oraz sposób jego wytwarzania 
P.400361, 

13.08.2012 r. 
Polska Ochrona przyznana 

Zastosowanie tlenku cyny (IV) dotowanego fluorem SnO2:F do otrzymywania warstwy grzewczej na 

panelu fotowoltaicznym oraz panel fotowoltaiczny 

EP12460005, 

16.02.2012 r. 

Polska,  

patent europejski 
Ochrona przyznana  

Zintegrowana lampa fotowoltaiczna 
P.411397, 

26.02.2015 r. 
Polska Ochrona przyznana 

Absorber oraz enkapsulant ogniwa fotowoltaicznego perowskitowego i sposób jego nanoszenia 
P.411267, 

13.02.2015 r. 
Polska W toku 

Enkapsulant warstw aktywnych w ogniwach fotowoltaicznych III generacji i sposób jego nanoszenia 

na podłoża elektrod tych ogniw i szczelnego połączenia ze sobą tych elektrod 

P.411268, 

13.02.2015 r. 
Polska W toku 

Fotoniczna szyba zespolona 
P.413898, 

10.09.2015 r. 
Polska W toku 

System osłon przeciwsłonecznych z żaluzjami 
P.405630, 

14.10.2013 r. 
Polska Ochrona przyznana 

Szyba zespolona 
P.402500, 

21.01.2013 r. 
Polska W toku 

Moduł fotowoltaiczny semielastyczny 
EP 15460099.3 

26.10.2015r. 

Polska,  

patent europejski 
W toku 

Fotowoltaiczny moduł fasady wentylowanej oraz zestaw wewnętrznych elementów tej fasady 

mocujących ją do ścian frontowych budynku i łączących ten moduł z wewnętrzną częścią jego fasady 

EP 15460114.0 

15.12.2015r. 

Polska,  

patent europejski 
W toku 

System przekształcenia rozproszonej energii odnawialnej w energię użytkową 
EP 15460113.2 

10.09.2015 r. 

Polska,  

patent europejski 
W toku 

Lamela modułu fotowoltaicznego i sposób jej łączenia z tym modułem 
EP 15460115.7 

15.12.2015r. 

Polska,  

patent europejski 
W toku 

Warstwowy termoizolacyjny moduł fotowoltaiczny 
EP 16460005.8 

03.02.2016r. 

Polska,  

patent europejski 
W toku 

Sposób wytwarzania cienkowarstwowego konwertera promieniowania elektromagnetycznego 

opartego na strukturze quasizerowymiarowej oraz cienkowarstwowy konwerter promieniowania 

elektromagnetycznego oparty na strukturze quasizerowymiarowej wytworzony tym sposobem 

P.418407 

20.08.2016r. 
Polska W toku 

Moduł fotowoltaiczny o falowodowej transmisji światła o zwiększonej uniwersalności jego 

stosowania 

P.423436 

20.08.2016 r. 
Polska W toku 

Sposób wytwarzania płyty szklanej świetlnej emitującej fale elektromagnetyczne i płyta szklana 

wytwarzania tym sposobem 

P.423437 

13.11.2017 r. 
Polska W toku 

Źródło: Spółka. 

Usługi badawcze świadczone komercyjnie 

ML System świadczy usługi badawcze na rzecz podmiotów zewnętrznych (zewnętrznych 

działów B+R, przedsiębiorstw, podmiotów publicznych i uczelni). Realizowane prace obejmują 

m.in. (1) kompleksową charakteryzację materiałów (optyczną, strukturalną, chemiczną), (2) 

weryfikację jakości oraz doradztwo merytoryczne w doborze komponentów materiałów oraz 

ich parametrów, (3) sprawdzenie funkcjonalności pracy prototypów w zadanych warunkach, 

(4) zaprojektowanie i wytworzenie cienkich warstw metalicznych, tlenkowych na zadanym 

podłożu. W 2017 r. przychody zewnętrzne z usług B+R wyniosły PLN 0.8m. Backlog na rok 2018 

to ok. 3.2m przychodów z usług B+R i sprzedaży materiałów oraz prototypów laboratoryjnych.  
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Produkcja 

Produkcja ML System realizowana jest w całości na terenie własnym firmy w Zaczerniu z 

wykorzystaniem jej parku maszynowego. Spółka jest właścicielem zakładu produkcyjnego z 3 

nowoczesnymi liniami produkcyjnymi wraz z centrum R&D i zapleczem biurowym o łącznej 

powierzchni 9,300 mkw. Na terenie zakładu zainstalowano następujące linie produkcyjne: 

 Linia produkcyjna nr 1 – do produkcji krzemowych paneli PV, w tym NoFrost, 

 Linia produkcyjna nr 2 – do produkcji modułów DSSC, 

 Linia produkcyjna nr 3 – linia do obróbki szkła płaskiego i luster, 

 Linia produkcyjna nr 4 (planowane uruchomienie w 4Q18) – linia do produkcji 

ultracienkiego szkła ULTRAPV. 

Spółka produkuje moduły i panele fotowoltaiczne oraz szyby zespolone na bazie zakupionych 

od zewnętrznych dostawców podzespołów – ogniw PV i tafli szkła. Produkcja obejmuje 

projekty wystandaryzowane (np. lamele, szyby zespolone) oraz projekty typu tailored-made, 

dopasowane rozmiarem, kształtem, funkcjonalnością do potrzeb klientów, w tym rozszerzone 

o dodatkowe własności, jak zmiany transparentności, efekty luminescencyjne. Obecnie 

produkcja w fabryce odbywa się w trybie 2-zmianowym, docelowo możliwe jest wdrożenie 

produkcji w systemie 4-zmianowym.  

Rysunek 11. ML System – hala produkcyjna (1) Rysunek 12. ML System – hala produkcyjna (2) 

  
Źródło: Spółka. Źródło: Spółka. 

Rysunek 13. ML System – hala produkcyjna (3) Rysunek 14. ML System – hala produkcyjna (4) 

  
Źródło: Spółka. Źródło: Spółka. 
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Model sprzedaży  

Dotychczas prawie cała sprzedaż ML System realizowana jest na rynku polskim. Większość 

stanowią projekty finansowane ze środków publicznych lub dotacji, których beneficjentem 

końcowym są: 

 ośrodki państwowe, urzędy, jednostki użyteczności publicznej 

 klient prywatny, w ramach gminnych programów „parasolowych”. 

Wśród podmiotów, dla którym ML System zrealizował systemy fotowoltaiczne są m.in. 

Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński, Filharmonia Podkarpacka.  

Rysunek 15. ML System – Warszawski 
Uniwersytet Medyczny 

Rysunek 16. ML System – Uniwersytet 
Jagielloński 

Rysunek 17. ML System – Port Lotniczy 
Rzeszów - Jesionka 

   
Źródło: Spółka. Źródło: Spółka. Źródło: Spółka. 

 

Dział Sprzedaży ML System składa się z trzech zespołów: Sprzedaży Krajowej, Sprzedaży 

Zagranicznej oraz Obsługi Klienta. Pierwsze dwa zespoły zajmują się koordynacją i 

pozyskiwaniem klientów wśród grupy klientów instytucjonalnych publicznych (np. lotniska, 

gminy, urzędy miast, przejścia graniczne np.) oraz niepublicznych (projektanci branżowi, 

architekci, izby budownictwa). Zajmują się również pozyskiwaniem zleceń od Generalnych 

wykonawców oraz koordynują sprzedaż w ramach klientów sieciowych (potencjalny cross-

selling wśród klientów np. Fakro, Aluron, Viessmann, Press Glass).  

Zespół Sprzedaży Zagranicznej zajmuje się pozyskiwaniem i obsługą klientów zagranicznych. 

Zespół Obsługi Klienta odpowiedzialny jest za pozyskiwanie i obsługę sprzedaży dla firm 

wykonawczych (Reconal, BIPV System) oraz za przygotowanie i obsługę oferty dla klientów 

indywidualnych. Dział obsługuje również klientów OEM. 

Wsparciem dla wszystkich trzech zespołów jest Zespół Zamówień Publicznych, którego 

zadaniem jest bieżące monitorowanie przetargów i zapytań ofertowych oraz koordynowanie, 

składanie i obsługa ofert składanych przez ML System. 
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Strategia i główne projekty inwestycyjne 

Do głównych celów strategicznych spółki należy utrzymanie pozycji lidera na rynku BIPV w 

Polsce oraz ekspansja na rynki zagraniczne. ML System zamierza osiągnąć te cele poprzez: 

(1) Rozwój produktowy (UltraPV, nowe rozwiązania SmartCity, PVGlass+). 

(2) Rozwój nowych technologii (przede wszystkim Quantum Glass, czyli rewolucyjne 

zastosowanie technologii kropek kwantowych w fotowoltaice i na rynku szyb 

zespolonych / szkła budowlanego). 

(3) Rozwój sieci sprzedaży na nowych rynkach (Europa Środkowa i Zachodnia, Australia). 

 

Rysunek 18. ML System – Harmonogram realizacji kluczowych projektów strategicznych 

 

Źródło: Spółka. 
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Rozwój na płaszczyźnie produktowej  

ULTRAPV – Ultralekki system paneli fotowoltaicznych dla sektora BIPV 
Celem projektu jest wdrożenie do seryjnej produkcji własnej, opatentowanej technologii 

hartowania ultralekkiego szkła utwardzanego metodą wymiany jonów. Technologia zostanie 

wykorzystana w produkcji paneli fotowoltaicznych i pozwoli na:  

 redukcję ciężaru modułu (zmniejszenie grubości szkła) oraz wagi systemów mocujących  

 zmniejszenie masy i kosztu konstrukcji nośnej (do 70% w przypadku żaluzji PV) 

 zwiększenie wytrzymałości mechanicznej i wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy modułu 

 poprawę wydajności ogniw PV (o ok. 1.6%) 

 potencjał dla stworzenia nowych systemów mocowań PV (np. dachówki PV). 

 

Rysunek 19: ULTRAPV – redukcja masy modułu PV przy zastosowaniu ultracienkiego szkła  

 

Źródło: Spółka. 

Zastosowanie: Segment BIPV w formie żaluzji fotowoltaicznych, wypełnienia elewacji 

budynków w ścianach osłonowych, jako elementy przezierne i nieprzezierne, świetliki, fasady 

wentylowane, niezależne panele umieszczone na dachach. ULTRAPV ma szczególne znaczenie 

w miejscach nieprzygotowanych konstrukcyjnie, gdzie waga odgrywa kluczową rolę. Ponadto 

możliwe są potencjalnie nowe zastosowania ULTRAPV (branże zbrojeniowa i motoryzacyjna). 

Status projektu: Spółka posiada zgłoszoną do ochrony patentowej technologię hartowania 

szkła ULTRAPV oraz opracowany prototyp produktu. Uruchomiony został proces wdrażania 

produkcyjnego. Projekt wymagał przeprowadzenia zaawansowanych prac R&D, wybudowano 

nową halę produkcyjną wraz z częścią magazynową i zapleczem technicznym (3.2 tys. m2) oraz 

dokonano zakupu maszyn i urządzeń. Do zakończenia projektu wymagany jest m.in.: zakup 

pieca laminacyjnego, linii do utwardzania szkła i parametryzacja urządzeń. 

Harmonogram: Inwestycja realizowana od kwietnia 2016 r., planowane zakończenie na koniec 

2018 r. i rozpoczęcie realnej sprzedaży od 2019 r. 

Nakłady i finansowanie: Planowane nakłady na ULTRAPV mają wynieść PLN 33.9m, z czego 

poniesionych zostało już 66% (PLN 22.3m na 31.03.2018). Na finansowanie projektu spółka 

pozyskała grant w kwocie PLN 20.0m i planuje zainwestować PLN 4.8m z emisji akcji. 
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Rozwiązania fotowoltaiczne małej architektury w koncepcji Smart City  
 

Celem projektu jest rozwój dotychczas wypracowanych rozwiązań Smart City (o nowoczesne 

elementy luminescencyjne, wyświetlacze zmiennej treści i integracje układów elektronicznych) 

oraz wdrożenie nowych produktów. 

Status projektu: W ramach rozwoju fotowoltaicznej wiaty przystankowej przewiduje się m.in. 

(1) wdrożenie elementów luminescencyjnych w postaci tablic informacyjnych lub oznaczeń 

podtrzymujących efekt oświetlenia po zmroku, (2) wprowadzenie modułów PV opartych na 

ultralekkim szkle, oraz (3) wprowadzenie matrycy sensorycznej do wyświetlania informacji.  

Nowe produkty: 

Fotowoltaiczny ekran akustyczny – tradycyjna bariera dźwiękochłonna zostanie rozbudowana 

o możliwość pozyskiwania energii elektrycznej i jej gromadzenia na czas nocy. Koncepcja 

zakłada możliwość ich zastosowania także w istniejących ekranach akustycznych. Dodatkowo 

bariery będą wyposażone w elementy luminescencyjne w postaci tablic informacyjnych i 

nocnych oznaczeń.   

Ławka fotowoltaiczna – W konstrukcji ławki zostaną zastosowane moduły fotowoltaiczne o 

cienkim szkle, gromadzące energię i połączone z systemem ładowania urządzeń elektrycznych 

i systemami Wi-Fi. Wprowadzone zostaną elementy luminescencyjne ułatwiające ładowanie 

urządzeń mobilnych po zmroku.  

 

Rysunek 20. ML System: Smart City – wyświetlacze (1) Rysunek 21. ML System: Smart City – wyświetlacze (2) 

 

 

Źródło: Spółka. Źródło: Spółka. 

Harmonogram: Projekt rozpoczął się w 2018 r., planowane zakończenie koniec maja 2020 r. 

Nakłady i finansowanie: Planowane nakłady na rozwój rozwiązań Smart City w latach 2018-

2020 wynoszą PLN 13.3m, z czego pozyskany został już grant w wysokości PLN 9.3m.  
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PVGLASS+ – Fotoniczna, wielofunkcyjna szyba zespolona o zmiennej 

przezierności 

Projekt zakłada wdrożenie do seryjnej produkcji fotonicznej, wielofunkcyjnej szyby zespolonej 

o zmiennej transparentności. PVGLASS+ to moduł szyby zespolonej ze zintegrowaną warstwą 

fotoniczną, grzewczą i fotowoltaiczną. Składa się z 3 tafli szkła, z których (1) zewnętrzna 

stanowi moduł fotowoltaiczny, (2) wewnętrzna – zintegrowaną szybę grzewczą, a (3) warstwa 

środkowa pokryta jest warstwą fotoniczną, nanoszoną metodą druku ink jet za pomocą tuszu 

ze specjalnymi wypełniaczami luminescencyjnymi, które dzięki wykorzystaniu diod LED 

umożliwiają regulacje jej transparentności. 

Zastosowanie: Wypełnienie ram okiennych, fasady słupowo-ryglowej lub świetlików szklanych, 

wiaty przystankowe. Szyba świecąca jako źródło światła w postaci szyby zespolonej. 

Status projektu: Inwestycja została zakończona, spółka posiada opracowaną technologię 

produkcji PVGLASS+ oraz dostosowany do produkcji park maszynowy.  

Harmonogram: Wdrożono do produkcji w 2Q18 i rozpoczęto sprzedaż. 

Rysunek 22. ML System – Koncepcja szyby PVGLASS+ 

 
Źródło: Spółka. 

Zastosowanie struktur niskowymiarowych dla poszerzenia spektrum 

absorpcji i zwiększenia wydajności krzemowych ogniw w architekturze IBC 

lub BIFACIAL 

Projekt zakłada stworzenie ogniwa o wysokiej wydajności poprzez połączenie technologii 

kropek kwantowych oraz ogniwa krzemowego. Poprzez naniesienie kropek kwantowych w 

miejsce pasywnej warstwy srebra w ogniwie krzemowym, projekt zakłada redukcję poziomu 

emitowanego ciepła, która powinna usprawnić działanie i efektywność ogniwa krzemowego. 

Dzięki temu, spółka zakłada wytworzenie ogniwa tańszego i o wyższej wydajności.  

Status projektu: Spółka zakłada rozpoczęcie projektu w październiku br. Projekt wymaga 

inwestycji w infrastrukturę (zakup sprzętu). 



 
 

 
 

ML System | Sierpień 2018 

Strona | 22 

Harmonogram: Zakończenie projektu planowane jest na I.2022. 

Nakłady: Planowane nakłady wynoszą PLN 34.6m, z czego na realizację projektu pozyskano 

PLN 25.8m z NCBiR.  

Rozwój na płaszczyźnie technologicznej 

Quantum Glass – ogniwa III generacji oparte o tzw. kropki kwantowe (QDSC) 

Celem projektu jest wdrożenie do seryjnej produkcji technologii i produktów opartych o 

innowacyjny moduł Quantum Glass, w którym cienkowarstwowy konwerter promieniowania 

elektromagnetycznego wykorzystuje własności absorpcyjne kropek kwantowych (QDSC). 

Rozwiązanie ma być technologią konkurencyjną dla ogniw krzemowych oraz szyb zespolonych. 

Opis technologii ML System: Kropki kwantowe to zero wymiarowe struktury 

półprzewodnikowe o wielkości kilku-kilkuset nm, ograniczone barierą potencjału w trzech 

kierunkach. Absorbują one promieniowanie słoneczne w szerokim zakresie długości fali 

elektromagnetycznej. Mogą być użyte do bezpośredniej konwersji fali elektromagnetycznej na 

ładunek elektryczny, bądź fotokonwersji. W drugim przypadku mogą działać jako 

koncentratory słoneczne absorbując promieniowanie z dużych powierzchni i emitując je w 

odpowiednim zakresie i na wybraną mniejszą powierzchnię. Zróżnicowanie wielkości kropek 

kwantowych daje możliwość absorpcji promieniowania nie tylko z zakresu widma światła 

widzialnego, lecz także promieniowania UV oraz IR, co wpływa z kolei na wzrost sprawności 

ogniwa PV i uzyski energii elektrycznej (szczegółowy opis technologii w Załączniku 3). 

Przewagi technologiczne QDSC nad ogniwami krzemowymi:  

 Stabilne uzyski energii elektrycznej, dzięki ograniczeniu utraty sprawności przy 

niekorzystnym kącie padania światła z poziomu ponad 30% (dla ogniw krzemowych) 

do ok. 10% (dla QDSC),  

 praca ogniwa w szerokim zakresie widma światła – promieniowanie UV i IR – przy 

jednoczesnej jego konwersji na energię elektryczną oraz pracy ogniwa przy 

obniżonym poziomie nasłonecznienia, 

 wzrost przezierności szyby w porównaniu do ogniw krzemowych, 

 możliwość doboru szerszej palety barw (szersze zastosowania przez architektów), 

 absorbcja szkodliwego promieniowania UV-ABC bliska 100% i zmniejszenie degradacji 

ogniwa (ograniczenie negatywnego wpływu na warstwę EVA), 

 ograniczenie transmisji ciepła do wewnątrz pomieszczeń (absorpcja podczerwieni), 

 zmniejszenie wpływu zanieczyszczeń urbanistycznych na wydajność pracy ogniwa PV 

i tym samym ograniczenie kosztów eksploatacji. 

Status projektu: Produkt w fazie laboratoryjnej. W wyniku prowadzonych prac badawczych, 

ML System określiła sposób nanoszenia zero wymiarowych struktur półprzewodnikowych w 

postaci kropek kwantowych na szybę, co umożliwia tworzenie ogniw PV na bazie technologii 

QDSC. Prace badawcze zostały zakończone w czerwcu 2016 r., a produkt/technologię 

zgłoszono do ochrony patentowej. Do zakończenia projektu wymagane jest:  

 przeprowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych celem przeskalowania 

procesu produkcji na większy format szkła (wypracowanie rozwiązań efektywnie 

konwertujących energię światła i sparametryzowanie zakupu urządzeń 

produkcyjnych) oraz  

 rozbudowa parku maszynowego i budowa nowego zakładu produkcyjnego (spółka 

dokonała w 2017 r. zakupu działki pod budowę nowej fabryki). 
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Harmonogram:  Projekt rozpoczęty w 2017 r. (przy czym spółka prowadziła wcześniej badania 

w tej dziedzinie), planowane zakończenie koniec sierpnia 2020 r. 

Nakłady i finansowanie: Planowane nakłady na Quantum Glass wynoszą PLN 38.8m w latach 

2018-2020, z czego pozyskany został już grant w wysokości PLN 19.7m. Spółka planuje 

zainwestować w rozwój tego projektu PLN 16.4m ze środków z emisji akcji. 

Pozostałe projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycyjne 

Poniżej prezentujemy pozostałe projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez ML System. 

Tabela 7. Pozostałe projekty B+R / inwestycyjne realizowane przez spółkę (lub niedawno zakończone) 

 Multibusbarowy, semielastyczny 
moduł fotowoltaiczny (PVBB+) 

Aktywny zestaw szybowy dla 
budownictwa energetycznie dodatniego  

Wydajne i lekkie układy zasilające 
(ogniwo PV + bateria litowo-jonowa 
oraz ogniwo PV + 
superkondensator)* 

Koncepcja Wykorzystanie  co najmniej 4 ścieżek 
metalizacji w ogniwach krzemowych 
(busbarów) m.in. w małej 
architekturze, rozwiązaniach 
SmartCity. 

Zestaw szybowy zbudowany w z 
wykorzystaniem ogniwa PV opartego na 
nowych konwerterach – kropkach 
kwantowych, o zmiennej transparentności. 

Prace realizowane przez spółkę będą 
dotyczyć 1) optymalizacji budowy 
ogniwa DSSC dla integracji z baterią, 
2) poprawy efektywności i 
stabilności ogniwa poprzez 
zastąpienie elektrolitu ciekłego 
nowym kompozytowym elektrolitem 
żelazowym. 

Cel (1) Zmniejszenie strat 
rezystancyjnych na skutek skrócenia 
długości elektrycznie przewodzących 
wyprowadzeń metalizacji na 
powierzchni aktywnej ogniwa. 
(2) Zmniejszenie powierzchni 
aktywnej ogniwa przesłoniętej przez 
metalizację (wzrost uzysków energii 
elektrycznej). 
(3) Zastosowania wymagające 
większej elastyczności. 

Opracowanie aktywnego zestawu 
szybowego dla budownictwa 
energetycznie dodatniego, złożonego z 3 
warstw szkła: (1) zewnętrznej 
fotowoltaicznej (opartej na ogniwach 
QDSC), (2) środkowej – pokrytej warstwą 
luminoforu, regulującą transparentność, 
(3) wewnętrznej warstwy grzewczej. 

Celem projektu jest konstrukcja 
dwóch demonstratorów urządzania 
– ładowarki słonecznej dla urządzeń 
elektronicznych zarówno dla 
zastosowań powszechnych (telefony 
komórkowe, tablety) jak i 
specjalnych (nawigacje satelitarne, 
noktowizory, dalmierze laserowe). 

Status Zakończenie prac badawczo-
rozwojowych. 

Spółka posiada koncept 3-warstwowego 
zestawu szybowego. Do pełnego 
wdrożenia niezbędne będzie wdrożenie 
technologii QD. 

Projekt dopiero rozpoczęty. 

Harmonogram  Start: I.2017, zakończony: III.2018. Start: XI.2015, zakończony: VI.2018. Start: II.2018, koniec: XII.2020. 

Nakłady PLN 9.9m PLN 13.0m PLN 4.5m, z czego poniesiono 1% 

Dotacje PLN 7.0m PLN 10.2m PLN 2.7m 

Źródło: Spółka, Vestor DM. *Projekt realizowany w konsorcjum z Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej oraz Instytutem Fizyki PAN. Prezentowane dane 
dot. nakładów i dotacji przypadających na ML System. Łączna wartość planowanych nakładów i dotacji na projekt to odpowiednio PLN 15.6m i PLN 12.0m.  
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Rozwój na nowych rynkach 

W 2017 r. udział sprzedaży zagranicznej w przychodach ML System był marginalny (<1%). 

Rynek rozwiązań w Europie jest znacznie większy niż w Polsce (Polska to jedynie 0.1% ogółu 

mocy zaistalowanych w fotowoltaice w Unii Europejskiej), jednak istotną barierą jest 

świadomość marki. ML System planuje rozwój sprzedaży zagranicznej poprzez współpracę z 

regionalnymi partnerami – tj. firmami wykonawczymi wyspecjalizowanymi w fasadach 

aluminiowo-szklanych lub fotowoltaicznych, jak również budowanie świadomości marki.  

Dwa kluczowe kierunki rozwoju obejmują: 

 Wybrane kraje europejskie, tj. Norwegia, Szwecja, Dania, Włochy, Francja, Chorwacja, 

Belgia i Hiszpania.  

 Australia.  

Na chwilę obecną spółka ma podpisaną umowę dystrybucyjną z firmą w Australii i Nowej 

Zelandii (zaangażowaną w certyfikację produktów ML System na tym rynku) oraz prowadzi 

rozmowy o współpracę z firmami w Norwegii, Chorwacji i Belgii. ML System skupia się także na 

nawiązaniu współpracy w innych krajach europejskich (m.in. w Szwecji, we Włoszech, w 

Wielkiej Brytanii i w Irlandii). W Niemczech widzi natomiast potencjał do rozwoju w modelu 

OEM. Również w USA spółka podpisała list intencyjny z partnerem, jednak potencjał rynku 

podlega obecnie weryfikacji (z uwagi na wprowadzenie ceł na rozwiązania PV od 2018 r. na 

okres min. 4 lat).  

W modelu sprzedaży eksportowej za współpracę z firmami wykonawczymi, biurami 

projektowymi, architektami będzie odpowiedzialny regionalny przedstawiciel (koordynator), 

który zostanie zatrudniony w ML System.  

ML System szacuje koszty związane z rozwojem sprzedaży na rynkach zagranicznych na ok. PLN 

3.9m w latach 2018-19 (oraz dodatkowe PLN 3m na zasilenie kapitału obrotowego). PLN 6.2m 

ma zostać sfinansowane środkami pozyskanymi z emisji akcji. Koszty związane z rozwojem 

zagranicznym obejmują:   

 Koszt certyfikacji produktów – ok. PLN 1.6m – wymóg dodatkowej certyfikacji 

produktów zgodnie z lokalnymi i specyficznymi przepisami, w tym ok. PLN 1.5m w 

krajach europejskich i ok. PLN 0.1m w Australii. 

 Koszty uruchomienia sprzedaży oraz wsparcia techniczno-marketingowego (ok. PLN 

2.4m, w tym PLN 1.8m w krajach europejskich i PLN 0.6m w Australii).   

 Dodatkowo przeznaczone zostanie PLN 3m na kapitał obrotowy związany z obsługą 

rynków eksportowych. 
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Rozwój zaplecza działu R&D 

Celem spółki jest utrzymanie pozycji lidera innowacyjności w Europie w zakresie tworzenia i 

komercjalizacji nowych rozwiązań fotowoltaicznych i aktywnych szyb zespolonych. W tym celu 

spółka realizuje 2 projekty z zakresu rozwoju zaplecza R&D (w sumie PLN 36.1m): 

Rozwój Fotowoltaicznego Centrum Badawczo-Rozwojowego – projekt realizowany  od 

kwietnia 2017 r. Jego zakończenie planowane jest na styczeń 2020 r. Szacowana wartość 

wydatków inwestycyjnych w latach 2018-20 wynosi PLN 18.8m, z czego PLN 13.2m będzie 

finansowane z dotacji. Inwestycja zakłada: 

 Zakup specjalistycznych urządzeń badawczych, dedykowanych do badań 

przemysłowych, prac rozwojowych oraz prototypowania nowych rozwiązań, 

mających na celu m.in. wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych (w 

szczególności modułów QDSC). 

Prace badawcze będą dotyczyć wykorzystania innowacyjnych materiałów (jak kropki 

kwantowe, cienkie warstwy półprzewodnikowe, grafen, barwniki organiczne) w rozwiązaniach 

PV i szybach zespolonych oraz opracowaniu nowych produktów.    

Idea Lab – Rozwój istniejącego zaplecza R&D (pod kątem nowych rozwiązań Smart City) – 

projekt realizowany od stycznia 2018 r., zakończenie projektu planowane jest na czerwiec 

2019 r. Szacowana wartość wydatków inwestycyjnych wynosi PLN 17.3m, z czego PLN 10.4m 

będzie finansowane z dotacji, a PLN 5m ma pochodzić z emisji akcji. Inwestycja zakłada: 

 Rozbudowę Fotowoltaicznego Centrum Badawczo-Rozwojowego (FCBR). 

 Utworzenie Centrum Badawczego Mikroukładów Elektronicznych (CBME). 

 Zakup rzeczowych aktywów trwałych na potrzeby R&D. 

 Utworzenie Live Lab (laboratorium doświadczalnego stanowiącego połączenie FCBR i 

CBME), pełniącego rolę demonstratora rozwiązań BIPV w warunkach rzeczywistych 

oraz dedykowanego na potrzeby badań nad rozwiązaniami BIPV w obiektach 

wielkogabarytowych w skali makro.  

Bezpośrednim celem realizacji prac R&D ma być wypracowanie nowych produktów PV i 

funkcjonalności, o wyższych parametrach jakościowo-technicznych w porównaniu do 

obecnych rozwiązań.  
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Prognozy finansowe 

Zasady rachunkowości (projekty badawczo-rozwojowe i  rozliczanie dotacji) 

ML System sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z MSR. W kontekście szerokiego 

programu inwestycyjnego, kluczowe jest rozumienie stosowanych przez spółkę zasad 

rachunkowości dotyczących rozliczania dotacji i nakładów na B+R. 

Nakłady na B+R. Nakłady na projekty rozwojowe aktywowane są na bilansie – w pozycji 

wartości niematerialne i prawne (WNiP), natomiast nakłady na prace badawcze rozpoznawane 

w pozostałych kosztach operacyjnych. Aktywowane na bilansie nakłady na prace rozwojowe 

będą podlegały amortyzacji po ich wdrożeniu do działalności gospodarczej. 

Na chwilę obecną spółka kończy realizację projektu B+R „Aktywny zestaw szybowy” oraz 

planuje realizację dwóch nowych projektów B+R: „Idea Lab / Smart City” i „Układy zasilające 

PV + bateria/superkondensator”. W naszych prognozach zakładamy, że w przypadku nowych 

projektów odpowiednio ok. 80% i 100% będą stanowiły prace badawcze, ujęte w kosztach 

okresu, a pozostałe 20% w projekcie „Idea Lab / Smart City” aktywowane prace rozwojowe.  

Dotacje. ML System jest beneficjentem dotacji do prac B+R oraz projektów inwestycyjnych (tj. 

infrastrukturalnych). Dotacje do projektów, które obciążają wynik (badania) są rozpoznawane 

w pozostałych przychodach operacyjnych, proporcjonalnie do poniesionych kosztów.  

Dotacje do projektów rozwojowych i infrastrukturalnych (aktywowanych na bilansie) są 

ujmowane w pasywach (RMP), a następnie rozpoznawane w pozostałych przychodach 

operacyjnych proporcjonalnie do amortyzacji środka trwałego / WNiP.  

Dofinansowanie przekazywane jest w formie refundacji lub w formie zaliczki na dotacje. Na 

bilansie – niewykorzystane dotacje - po stronie aktywów znajdują się w środkach pieniężnych, 

po stronie pasywów – w przychodach przyszłych okresów.  

W sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, dotacje nie wpływają na cash flow z działalności 

operacyjnej (powiększają zysk brutto, a następnie występują ze znakiem minus w ‘pozostałych 

korektach’). W przepływach z działalności finansowej spółka uwzględnia natomiast wszystkie 

otrzymane dotacje (pozycja ‘Inne wpływy finansowe’).  

Capex. W przepływach z działalności inwestycyjnej znajdują się nakłady na projekty 

inwestycyjne (infrastrukturalne) oraz nakłady na prace rozwojowe. Nakłady na prace 

badawcze są odnoszone bezpośrednio w koszty i ujęte w zysku brutto.  
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Przychody 

Wykres 6. ML System - Przychody w latach 2013-2020p Wykres 7. ML System - Sezonowość sprzedaży 2014-2017 r. 

  
Źródło: Spółka, szacunki Vestor DM. Źródło: Spółka, Vestor DM. 

 

Przychody ML System w 2017 r. wyniosły PLN 54.3m i były o 57% wyższe r/r i o 7% względem 

2015 r. Znaczący wzrost w 2017 r. wynikał z niskiej bazy odnotowanej w 2016 r., która była 

spowodowana: (1) pożarem w fabryce (produkcja wstrzymana na 4m-ce w 3Q16), (2) 

przestojem na rynku zamówień publicznych (prace legislacyjne i zmianą w ustawie o 

zamówieniach publicznych). Portfel zamówień na 2018 r. wynosi ok. PLN 113m (+109% vs 

przychody w 2017 r.). Blisko 100% sprzedaży realizowana jest obecnie w Polsce. 

Szacujemy, że ok. 70% przychodów stanowi sprzedaż realizowana bezpośrednio w ramach 

zamówień publicznych, pozostałe ok. 30% sprzedaży to zamówienia od klientów 

komercyjnych. W portfolio kontraktowym dominują projekty dofinansowywane, stąd też 

klientami spółki (rozumianymi jako ostateczni zleceniodawcy a nie podwykonawcy) są obecnie 

najczęściej podmioty publiczne (gminy, samorządy, ośrodki naukowe i inne ośrodki publiczne).  

Główne segmenty produktowe / rodzaje kontraktów realizowanych przez spółkę to: 

 BIPV (fotowoltaika zintegrowana z budownictwem), w tym fasady wentylowane, 

fasady ryglowe oraz sprzedaż produktów tzw. małej architektury (żaluzje PV), 

realizowane głównie dla jednostek publicznych i komercyjnych. 

 Smart City i mała architektura PV (wiaty przystankowe, carporty).  

 Przychody z mikroinstalacji PV realizowanych w ramach gminnych programów 

parasolowych (pierwsze przychody prognozowane w 2018 r.). 

 Przychody z realizacji dużych kontraktów na budowę elektrowni PV (skala utility), 

rzędu PLN 10m (pierwsze przychody prognozowane w 2018 r.) – docelowo spółka nie 

zakłada rozwoju tego typu projektów ze względu na niską marżowość. 

 Przychody z realizacji systemów BMS, systemów zarządzania energię oraz systemów 

bezpieczeństwa. 

 Przychody z usług badawczo-rozwojowych dla klienta zewnętrznego oraz pozostałych 

usług (np. płatnych przeglądów instalacji, usług napraw i modyfikacji). 

 Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów, m.in. sprzedaży materiałów do badań 

własnych, sprzedaż komponentów paneli PV (falowniki, sterowniki, itd.).  
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Koncentracja odbiorców. Zwracamy uwagę, że portfolio zamówień spółki jest znacznie 

zróżnicowane pod względem wartości kontraktów. Szacujemy, że w backlogu spółki na 2018 r. 

największe 10 kontraktów odpowiada za ok. 77% wartości planowanej sprzedaży. Z punktu 

widzenia odbiorców do tej pory największym i kluczowym odbiorcą dla ML System był BIPV 

System Sp. z o.o. (podwykonawca w realizacji projektów dla klientów końcowych), którego 

udział w sprzedaży spółki wynosił 25% - 37% w latach 2014-16.  W portfelu zamówień na 2018 

r. udział BIPV System został zredukowany poniżej 10%, ze względu na pozyskanie dużych 

kontraktów od innych odbiorców. BIPV System jest autoryzowanym dystrybutorem produktów 

ML System i jednocześnie podwykonawcą w zakresie prac monterskich u odbiorców 

końcowych (ML System nie posiada wystarczającego zespołu do prac instalacyjno-

montażowych dla wszystkich realizowanych kontraktów).  

Sezonowość. Przychody ze sprzedaży podlegają wahaniom cyklicznym, podobnym jak dla 

branży budowlanej. Najwięcej kontraktów spółka rozlicza w kwartale IV, kiedy odbierane i 

zafakturowane są prace prowadzone w okresie letnio-jesiennym. Według naszych szacunków 

w latach 2015-17 w 2 połowie roku spółka wygenerowała odpowiednio 65%, 75% (mimo 

przestoju w fabryce) i 61% przychodów w danym roku.  

Wykres 8. ML System – Struktura backlogu na 2018 r. Wykres 9. ML System – Struktura przychodów 2015-2020p* 

  
Źródło: Spółka, Vestor DM. Źródło: Spółka, szacunki Vestor DM. *BIPV w latach 2015-17 uwzględnia 

mniejsze kontrakty SmartCity oraz inne instalacje fotowoltaiczne, od 2018p 
wydzielamy nowe segmenty z racji dużego wzrostu skali działalności. 

Obecny backlog spółki na 2018 r. wynosi ok. PLN 113m. W naszych prognozach na 2018p 

uwzględniamy wyłącznie umowy podpisane i konserwatywnie zakładamy, że realizacja części 

kontraktów może się opóźnić (np. terminy odbiorów budowlanych, nie do końca zależne od 

spółki) i przychody zostaną częściowo rozpoznane w 2019 r. W konsekwencji prognozujemy 

przychody spółki w 2018p na poziomie PLN 102.5m, przy wzroście o 89% r/r. Znaczący wzrost 

prognozowanych przychodów r/r jest głównie efektem pozyskania nowych kanałów sprzedaży 

– projektów dla klientów utility (budowa elektrowni PV), gminnych projektów parasolowych 

oraz kontraktów SmartCity.  

W latach 2018-20p oczekujemy, że wzrost sprzedaży będzie pochodził głównie ze wzrostu 

liczby realizowanych projektów typu BIPV, SmartCity oraz gminnych projektów parasolowych.  

BIPV. Według naszych analiz wartość pojedynczego kontraktu waha się zwykle w przedziale 

ok. PLN 0.5-4m. Przy średniej wartości kontraktu ok. PLN 1.5m w naszych prognozach 

zakładamy wzrost przychodów w tym segmencie o 3-4 nowe projekty rocznie odpowiednio w 

2019-2020p. Oczekujemy, że rynek BIPV fundamentalnie będą wspierały: (1) programy 

dotacyjne; (2) nowe przepisy o efektywności energetycznej budynków; (3) rosnąca opłacalność 
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ekonomiczna instalacji BIPV względem tych wykorzystujących tradycyjne materiały 

budowlane. Zwracamy też uwagę na wdrożenie w 2018 r. do produkcji cienkiego szkła UltraPV, 

które pozwoli na wykorzystanie rozwiązań PV w budynkach niedostępnych do tej pory ze 

względu na ograniczenia nośne konstrukcji. 

SmartCity. Zakładamy dynamiczny rozwój rozwiązań Smart City (m.in. wiaty przystankowe, 

carporty) i małej architektury. Jest to nowy kanał w strukturze sprzedaży, który według naszych 

szacunków odpowiadał zaledwie za PLN 0.4m sprzedaży w 2016 r. i PLN 9m w 2017 r., przy 

naszej prognozie PLN 16m w 2018p. Wraz z wprowadzeniem nowych produktów i 

funkcjonalności (elementy luminescencyjne, szyby grzewcze), a także rozwojem segmentu 

prosumenta biznesowego (m.in. carporty, żaluzje PV), w kolejnych latach zakładamy dalszy 

dynamiczny wzrost o 30% w latach 2019-2020p, i rosnący ich udział w strukturze sprzedaży.  

Programy parasolowe / mikroinstalacje. W naszych prognozach zakładamy, że rynek 

prosumenta dalej będzie wspierany przez programy rządowe, co przełoży się na wzrost 

projektów mikroinstalacji OZE. Jak wskazują szacunki w 2017 r. w Polsce zainstalowano 81MW 

w mikroinstalacjach, przy obecnym backlogu spółki na ok. 6MW w mikroinstalacjach.  

Duże projekty typu utility (elektrownie PV). Z uwagi na niepewność dotyczącą kolejnych aukcji 

OZE konserwatywnie podchodzimy do rynku dużych projektów utility powyżej 1MW (obecny 

backlog spółki przewiduje realizację 3 kontraktów o łącznej mocy blisko 4 MW i łącznej 

wartości ponad PLN 20m). Mając na uwadze szacowane przez IEO projekty na 400 MW nowych 

mocy poniżej 1 MW (które mogą powstać w latach 2018-19 z pierwszej i drugiej aukcji OZE) 

zakładamy, że spółka będzie w stanie pozyskać mniejsze projekty, co pozwoli na utrzymanie 

przychodów z realizacji elektrowni PV na stabilnym poziomie w kolejnych latach.  

Sprzedaż zagraniczna. W 2017 r. sprzedaż zagraniczna wyniosła PLN 0.6m. Zakładamy, że po 

finalizacji prowadzonych rozmów z partnerami i certyfikacji produktów, spółka uruchomi 

zorganizowaną sprzedaż za granicą w 2019p, dzięki czemu zostaną pozyskane pierwsze 

kontrakty PV. Szacujemy średniej wielkości kontrakt na PLN 1.5m (pozyskanie pierwszego w 

2019p) i sukcesywny wzrost sprzedaży zagranicznej z 1% całości w 2019p do 8% w 2022p. 
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Koszty 

Wykres 10. ML System – Struktura kosztów operacyjnych w 2017 r. Wykres 11. ML System – Koszty rodzajowe w latach 2015-2020p 

  
Źródło: Spółka, Vestor DM. Źródło: Spółka, szacunki Vestor DM. 

 

Najistotniejszą pozycję w kosztach operacyjnych spółki stanowią koszty usług obcych (40% w 

2017 r.) oraz koszty zużycia materiałów i energii (32% w 2017 r.). Koszty usług obcych stanowią 

głównie usługi wykonawstwa instalacji fotowoltaicznych na obiektach (jak montaż, instalacje). 

Spółka nie posiada wystarczającej liczby ekip monterskich (i nie planuje zwiększania liczby 

własnych ekip), wobec czego korzysta z usług zewnętrznych. W związku z realizacją przez 

spółkę nowych kontraktów z większym zaangażowaniem podwykonawców (parasolowe), 

zakładamy wzrost udziału usług obcych w strukturze kosztów operacyjnych.  

 

Jednocześnie w związku z planem rozwoju na nowych rynkach zakładamy dodatkowe koszty z 

tytułu wymaganej certyfikacji, szkoleń, targów na rynkach zagranicznych oraz koszty 

marketingu. Zakładamy, że zarówno na rozwój krajowy (budowanie świadomości marki wśród 

klientów z sektora prywatnego), jak i rozwój zagraniczny, spółka będzie ponosić dodatkowe 

koszty (do tej pory koszty marketingowe były znikome). W naszych prognozach zakładamy 

koszty na poziomie 1% sprzedaży od roku 2018p. 

 

Koszty materiałów i energii obejmują głównie koszty zakupu ogniw fotowoltaicznych, szkła, 

materiałów elektronicznych, elektrycznych i fotonicznych. Jak do tej pory zdecydowana 

większość sprzedanych modułów PV była oparta na ogniwach krzemowych. Zakładamy 

utrzymanie w przyszłych latach rynkowego trendu spadku kosztów ogniw oraz modułów PV 

(por. wykres 26). Z drugiej strony zakładamy wzrosty cen szkła i energii elektrycznej. Mając na 

uwadze wdrożenie produkcji UltraPV i związane z tym dodatkowe koszty chemicznego 

utwardzania szkła, oczekujemy wzrostu kosztów materiałów i energii w strukturze kosztów 

operacyjnych ogółem. 
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Marże 

Wykres 12. ML System – marże w latach 2015-2020p (%) 

 

Źródło: Spółka, szacunki Vestor DM. 

 

Spółka w większości przypadków budżetuje oferowane ceny kontraktów w oparciu o formuły 

„koszty plus”. W 2017 r. marża brutto na sprzedaży wyniosła 25% (spadek z 41% w 2015 r. i 

35% w 2016 r.).  

Główną przyczyną wysokiej rentowności w 2015 r. była realizacja kontraktów 

zaawansowanych technologicznie, głównie w sektorze BIPV. Dodatkowo, dobiegał końca okres 

finalizacji i końcowych rozliczeń dofinansowań 2-giej perspektywy UE (z programów 2007-

2013). Z obawy przed utratą środków pomocowych zleceniodawcy kładli nacisk przede 

wszystkim na termin wykonania oraz doświadczenie, gdzie cena była drugorzędna - 

uwarunkowania rynkowe pozwalały na uzyskanie nadzwyczajnie wysokich marż.  

Z kolei przyczyną spadku rentowności w 2016 r. była niska aktywność inwestycyjna klientów z 

sektora publicznego (zastój na rynku przetargów publicznych związanych z nowelizacją prawa), 

co bezpośrednio przełożyło się na wysokość przychodów przy ponoszeniu kosztów stałych. 

Ożywienie w sektorze zamówień publicznych nastąpiło w czwartym kwartale 2016 r. 

Bezpośredni wpływ na wynik miał też czynnik losowy, jakim był pożar w zakładzie 

produkcyjnym i przestój produkcyjny. 

W 2017 roku zdecydowana większość kontraktów spółki to kontrakty oparte o standardowe 

rozwiązania fotowoltaiczne, gdzie cena regulowana jest przez rynek. W obliczu spadku 

wyników w roku 2016 spółka przyjęła strategię zdobycia większego udziału w rynku, co wiązało 

się z koniecznością akceptacji niższej rentowności kontraktów.  

W kolejnych latach zakładamy stopniowy spadek marży do 21% w 2020 r. wskutek nasilającej 

się konkurencji oraz strategię spółki nastawioną na zwiększenie skali działalności oraz 

zwiększenie udziału w rynku. 
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Ulga podatkowa 

Spółka w ostatnich latach nie płaciła podatku dochodowego. ML System prowadzi działalność 

na terenie SSE Euro-Park Mielec, na podstawie 3 zezwoleń wydanych przez ARP odpowiednio 

w latach 2013, 2015 i 2016. Na podstawie tych zezwoleń spółka miała prawo do wykorzystania 

ulg podatkowych na łączną kwotę PLN 19.7m (z tego PLN 15.7m na 31.03.2018 r.). 

Formalnym terminem wykorzystania ulgi podatkowej jest 31.12.2026 r., natomiast z uwagi na 

prognozowany przez nas wzrost zysków zakładamy, że ML System zacznie płacić podatki od 

działalności w Polsce w roku 2023.  

Zakładamy efektywną stopę podatkową w latach 2018-2020p na poziomie poniżej 1% oraz 

stopniowy wzrost do 4.5% w 2022p w związku z rosnącym udziałem sprzedaży zagranicznej. 

Amortyzacja  

Część amortyzacji (od dotowanych projektów) ujmowana jest w RZiS w pozostałych kosztach 

operacyjnych (a w sprawozdaniu przepływów pieniężnych w pozycji Inne korekty w części 

operacyjnej) – kwoty raportowane w pozycji Amortyzacja w RZiS są zaniżone (o PLN 1.7m w 

2017 r. i o PLN 3-4m wg naszych prognoz na lata 2018-2022p). W naszej wycenie DCF do 

obliczeń używamy pełnych skorygowanych wartości. W naszych obliczeniach EBITDA bierzemy 

kwoty z przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej – wg tego samego podejścia spółka 

oblicza wartość EBITDA do założeń programu motywacyjnego (ESOP). 
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Program inwestycyjny i jego finansowanie 

W latach 2018-20 prognozujemy łącznie wydatki inwestycyjne (inwestycje, koszty prac 

rozwojowych oraz koszty prac badawczych) na poziomie PLN 119m. Przedstawione w tabeli 

poniżej łączne wydatki PLN 203m na kluczowe projekty obejmują również wydatki poniesione 

w latach 2016-2017 oraz projekty do zrealizowania po 2020. Zarząd oczekuje, że nowe projekty 

infrastrukturalne (inwestycyjne) i badawczo-rozwojowe zostaną sfinansowane w dużej mierze 

dzięki przyznanym grantom (szacujemy 62%) z takich programów jak: PARP, RPO 

Województwa Podkarpackiego, NCBiR, Ministerstwo Rozwoju i Finansów, a kolejne 16% z 

emisji akcji.  

Tabela 8. Planowane wydatki inwestycyjne na kluczowe projekty innowacyjne spółki (PLN m) 

Projekt Łączne wydatki Poniesione* (%) Granty Wpływy z emisji Pozostałe 

Kluczowe projekty 160.3  101.7 21.2 34.8 

   ULTRAPV 33.9 66% 20.0 4.8 9.1 
   SMART CITY 13.3 1% 9.3  4.0 
   PVGLASS+ 12.3 100% 7.0  5.3 
   QUANTUM GLASS 38.8 4% 19.7 16.4 0.1 
   Nowe ogniwo QDSC 34.6 0% 25.8  8.8 
   PVBB+ 9.9 100% 7.0  3.0 
   Aktywny zestaw szybowy 13.0 91% 10.2  2.8 
   Układy moduł PV + bateria/kondensator** 4.5 1% 2.7  1.8 

Rozwój R&D  36.1    23.5  5.0  7.6 

   Rozwój FCBR 18.8 0% 13.2  5.7 
   Idea Lab / Smart City 17.3 0% 10.4 5.0 1.9       
Rozwój zagraniczny 6.9 0%   6.2 0.7 

RAZEM 203.4  125.2 32.4 43.1 

Źródło: Spółka, Vestor DM. *Stan na 31.03.2018 r. ** nakłady przypadające na spółkę (projekt realizowany w konsorcjum). 

Zdecydowana większość realizowanych i planowanych projektów spółki stanowią projekty 

inwestycyjne, do których zaliczamy: (1) ULTRAPV, (2) Quantum Glass, (3) PVBB+, 4) rozwój 

zaplecza FCBR, 4) Idea Lab, 5) PVGLASS+ oraz 6) Nowe ogniwo QDSC. Projekty badawczo-

rozwojowe obejmują natomiast 1) Aktywny zestaw szybowy, 2) projekt badań nad rozwojem 

SmartCity oraz 3) projekt budowy układów zasilających złożonych z ogniwa PV i baterii (lub 

superkondensatora). 

Wykres 13. Wartość zrealizowanych i planowanych nakładów 
na inwestycje (projekty inw. i prace rozwojowe) i prace 
badawcze w latach 2014-2020p  (PLN m)* 

Wykres 14. – Wydatki inwestycyjne na główne projekty 
inwestycyjne i B+R ze względu na źródła finansowania w latach 
2014-2020p* 

  
Źródło: Spółka, szacunki Vestor DM. 
*W prognozach nie uwzględniamy projektu „Nowe ogniwo QDSC” z racji 
niewystarczającej ilości informacji. 

Źródło: Spółka, szacunki Vestor DM. 
*W prognozach nie uwzględniamy projektu „Nowe ogniwo QDSC” z racji 
niewystarczającej ilości informacji. 
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Zarządzanie kapitałem obrotowym 

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy podlega cyklicznym wahaniom typowym dla branży 

budowlanej. Okres realizacji projektów przez spółkę wynosi ok. 3 – 6m-cy w zależności od  

produktu (krótszy okres dla rozwiązań np. SmartCity, dłuższy dla fasad wentylowanych), jak 

również czynników niezależnych od spółki (każdy obiekt budowlany podlega odbiorowi, 

opóźnienie w odbiorze może opóźnić zapłatę na rzecz spółki). W przypadku kontraktów 

publicznych nie występują płatności zaliczkowe, w przypadku części zleceń prywatnych – 

możliwe jest zaliczkowanie (dotyczy to dłuższych kontraktów, po oddaniu znaczących etapów 

realizacji projektu). W związku z tym okresowo w spółce może wystąpić niedobór środków, 

który najczęściej jest regulowany przez kredyty w rachunku bieżącym lub rzadziej - kredytem 

celowym. 

Zadłużenie i generacja gotówki 

Na koniec 2017 r. dług netto wynosił PLN 33m (wskaźnik dług netto/EBITDA 2.4x, 0.9x kapitały 

własne). Zwracamy uwagę na strukturę zadłużenia – PLN 20m to długoterminowe kredyty 

inwestycyjne oraz pożyczki od założycieli spółki. W całkowitym zadłużeniu, 74% to kredyty 

inwestycyjne i pożyczki, a 26% to kredyty obrotowe. 

Uwzględniając pozyskane przez spółkę PLN 32.4m netto z emisji akcji prognozujemy spadek 

długu netto do PLN 16.6m na koniec 2018 r. (0.8x EBITDA).  

Wykres 15. ML System – zadłużenie netto Wykres 16. ML System – przepływy pieniężne (PLN m) 

  
Źródło: Spółka, szacunki Vestor DM. Źródło: Spółka, szacunki Vestor DM. 

 

Dywidendy 

Spółka nie płaciła dotychczas dywidend. W 2018 r. w związku ze znacznymi inwestycjami 

Zarząd również nie przewiduje dywidendy. W kolejnych latach (aż do zakończenia planu 

inwestycyjnego w 2020p) spółka zakłada wypłatę 20-25% skonsolidowanego zysku, a po 2020 

r. co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto.  
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Prognoza 1H18 

Prognozujemy w 1H18 przychody na poziomie PLN 41m (40% naszej prognozy rocznej), 

EBITDA na poziomie PLN 6.1m (31% naszej prognozy rocznej) oraz zysk netto PLN 1.9m (16% 

naszej prognozy rocznej). Zakładamy w 1H18 podobną sezonowość przychodów jak w 

poprzednich latach (ok. 40% przychodów zrealizowane w pierwszej połowie roku). 

Spodziewamy się niższych marż w 1H18 niż w całym 2018p – związane to jest ze specyfiką i 

strukturą backlogu. Według naszych prognoz, większość kontraktów, które cechują typowo 

niższe marże (programy parasolowe oraz kontrakty typu utility na budowę elektrowni PV), 

zostanie zrealizowana w pierwszej połowie roku, natomiast kontrakty o wyższych marżach 

(BIPV, SmartCity) powinny być realizowane w drugiej połowie roku. Jeżeli chodzi o koszty stałe, 

zakładamy, że Spółka poniosła w 1H18 część kosztów związanych z budowaniem sprzedaży 

zagranicznej (certyfikacja). Spodziewamy się, że druga połowa roku powinna być istotnie 

lepsza – kluczowe czynniki to: (1) sezonowość przychodów (większość kontraktów przypadała 

historycznie na 3 i 4 kwartał), (2) realizacja kontraktów BIPV oraz SmartCity, (3) niższe koszty 

zakupu materiałów (spadek cen ogniw PV w Chinach o 20-30% w ciągu ostatnich kilku miesięcy 

oraz stabilizacja kursu PLN vs. EUR i USD). 

Spółka planuje opublikować wyniki za 1H18 w dniu 3.09.2018 r. 

Tabela 9. ML System – prognoza wyników 1H18 (PLN m) 

  1H18p 
1H18p jako  

% prognozy 2018p 
2017 2018p % r/r 

Przychody 41.0 40% 54.3 102.5 89% 

COGS -32.8   -40.8 -78.2   

Zysk brutto na sprzedaży 8.2   13.6 24.4 80% 

EBIT 2.3 19% 7.3 12.2 67% 

EBITDA 6.1 31% 13.8 19.7 42% 

Koszty finansowe netto -0.5   -1.2 -0.9   

Zysk netto 1.9 16% 6.1 11.2 85% 

Marża brutto na sprzedaży 20%   25% 24%   

Marża EBITDA 15%   25% 19%   

Marża EBIT 6%   13% 12%   

Marża zysku netto 5%   11% 11%   

Źródło: Spółka, szacunki Vestor DM. 
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Główne czynniki ryzyka 

Ryzyka makro oraz regulacyjne. Otoczenie makroekonomiczne będzie wpływać na popyt na 

produkty spółki. Biorąc pod uwagę to, że najważniejsza grupa klientów spółki (rozumianych 

jako klienci końcowi) to sektor publiczny, zwracamy uwagę na to, iż każdorazowe większe 

zmiany w Ustawie o zamówieniach publicznych, jak również związane z tym prace legislacyjne 

mogą wpłynąć na istotne ograniczenie ogłoszeń liczby nowych zamówień publicznych lub 

zawieszenie postępowań przetargowych już ogłoszonych.  

Istnieje również ryzyko, że nie będą w pełni egzekwowane przepisy dotyczące efektywności 

energetycznej budynków, które fundamentalnie powinny być jednym z czynników 

wspierających sprzedaż spółki w przyszłości.  

Potencjalnie niższe środki dla Polski z funduszy strukturalnych UE w nowej perspektywie 2021-

2027 r., przeznaczone na: (1) wsparcie OZE, (2) efektywność energetyczną oraz (3) SmartCities, 

mogą mieć negatywny wpływ na sprzedaż ML System.   

Ryzyko trudności z pozyskaniem kontraktów na rynkach zagranicznych. Spółka planuje 

rozwój sprzedaży eksportowej w Europie Środkowo-Zachodniej oraz Australii. Model 

sprzedaży zakłada współpracę z partnerem-koordynatorem, który będzie odpowiadał za 

pozyskiwanie kontraktów. Istnieje ryzyko trudności z pozyskaniem kontraktów zagranicznych 

ze względu na (1) ugruntowaną pozycję konkurencji na rynku, (2) wzorce konsumenckie i ich 

zmiany, (3) opóźnienia związane z wymogiem spełnienia dodatkowych norm, np. krajową 

certyfikacją produktów.   

Ryzyka związane z niepowodzeniem prac badawczo-rozwojowych i trudności z 

przeskalowaniem produkcji. Prowadzenie prac nad rozwojem nowych technologii wiąże się z 

dużym ryzykiem ich niepowodzenia. Istnieje ryzyko, że poszukiwane rozwiązania okażą się być 

mniej efektywne od istniejących rozwiązań, pojawią się trudności z ich wdrożeniem lub 

zachowaniem efektywności przy skalowaniu innowacji z fazy laboratoryjnej do produkcyjnej. 

Wobec czego istnieje ryzyko, że prowadzone prace badawczo-rozwojowe (m.in. nad Quantum 

Glass) zostaną opóźnione lub zakończą się niepowodzeniem.  

Ryzyko konkurencji i nowych technologii. Sektor fotowoltaiki znajduje się w intensywnej fazie 

rozwoju technologicznego. Globalne ośrodki naukowe i zagraniczna konkurencja podejmują 

prace nad zwiększeniem sprawności ogniw fotowoltaicznych, co ma szczególne znaczenie dla 

praktycznego ich zastosowania. Istnieje ryzyko wdrożenia przez konkurentów technologii o 

parametrach lepszych od tych, nad którymi obecnie pracuje ML System (m.in. Quantum Dots 

lub które obecnie są stosowane), a w konsekwencji spadek popytu na produkty.  

Ryzyko związane z dostępnością dotacji. Istotnym źródłem finansowania projektów B+R oraz 

projektów inwestycyjnych ML System są dotacje. Spółka pozyskała dotychczas ok. PLN 170m 

dotacji na finansowanie projektów o łącznej wartości netto PLN 288m. Ograniczenie 

dostępności środków z funduszy UE i programów rządowych mogłoby negatywnie wpłynąć na 

dalszy rozwój technologiczny spółki (więcej – załącznik 2. Finansowanie grantowe).     

Ryzyko patentowe. ML System stawia na wdrażanie innowacyjnych technologii 

fotowoltaicznych, które mają stanowić przewagę konkurencyjną na szybko rozwijającym się 

rynku PV. Na chwilę obecną spółka posiada ochronę patentową na 4 wynalazki (ochrona 

patentowa w Polsce, w tym również 1 patent europejski). Pozostałe 12 wniosków patentowych 

jest w toku, a do chwili wydania decyzji istnieje ryzyko odmowy udzielenia ochrony 
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patentowej. Zgodnie z prawem polskim, spółka może korzystać z tzw. tymczasowej ochrony 

wynalazku do czasu zakończenia procedury patentowej. Istnieje ryzyko, iż prowadzone przez 

spółkę prace w obszarze badawczo-rozwojowym mogą naruszać patenty posiadane lub 

kontrolowane przez podmioty trzecie. Istnieje również ryzyko wykorzystania rozwiązań spółki 

przez podmioty trzecie.  

Ryzyko odejścia kluczowych pracowników. Know-how pracowników stanowi znaczącą 

wartość w przypadku spółki technologicznej. Wysoka fluktuacja kadry specjalistycznej może 

mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną spółki, powodować opóźnienia lub 

zaprzestanie realizacji projektów oraz generować dodatkowe koszty związanie z pozyskaniem 

nowych pracowników. Ryzyko kadry zarządczej jest natomiast ograniczone przez wysokie 

zaangażowanie kapitałowe współzałożycieli spółki. 

Ryzyko presji na marże. Rynek rozwiązań fotowoltaicznych charakteryzuje znaczna rozpiętość 

cenowa oferowanych produktów. Ryzyko wzrostu popularności tańszych rozwiązań PV z Chin, 

może zmniejszyć popyt na urządzenia spółki w tradycyjnym obszarze ich zastosowań. Spółka 

ogranicza to ryzyko poprzez tworzenie innowacyjnych produktów o unikalnych własnościach 

oraz rozwija sprzedaż rozwiązań dla segmentu BIPV, który wymaga rozwiązań 

niestandardowych.  

Ryzyko związane z elektronizacją zamówień publicznych. Zgodnie z aktualnymi przepisami 

prawa zamówień publicznych od 18 października 2018 r. składanie ofert lub wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, odbywać się będzie wyłącznie przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. Na obecną chwilę centralny system informatyczny 

nie jest wdrożony. Istnieje ryzyko, że nie uda się go wdrożyć przed 18 październikiem 2018 r., 

co może spowodować, że część zamawiających nie będzie w stanie spełnić wymogu 

komunikacji elektronicznej i przeprowadzić postępowania o zamówienie publiczne i w 

konsekwencji doprowadzić do przejściowego spadku przychodów spółki.  
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Akcjonariat i cele emisji (IPO) 

Kapitał zakładowy spółki składa się z 5,650,000 akcji serii A, A1, B, B1, B2 i C. Akcje serii A, A1, 

B, B1 i B2 (łącznie 4,368,132) są akcjami imiennymi, o wartości nominalnej PLN 1.0, natomiast 

akcje serii C (1,281,868) to akcje zwykłe. Ponadto akcje serii A1 (2,000,000) są akcjami 

uprzywilejowanymi co do głosu (w stosunku 1:2) i należą do współzałożycieli spółki Dawida 

Cycoń (Prezes Zarządu) i Edyty Stanek (Przewodnicząca Rady Nadzorczej, żona Dawida Cycoń).   

 

Emisja akcji serii C została przeprowadzona w czerwcu br. W ramach oferty spółka pozyskała 

PLN 34.6m brutto (ok. PLN 32.4m netto). Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na 

realizację następujących projektów inwestycyjnych lub prac badawczo-rozwojowych 

(szczegółowy opis w rozdziale Strategia): 

(1) Quantum Glass – cienkowarstwowy konwerter promieniowania 

elektromagnetycznego – PLN 16.4m. 

(2) Rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych – PLN 6.2m. 

(3) Idea Lab / Smart City – Rozwój istniejącego zaplecza B+R – PLN 5.0m. 

(4) ULTRAPV – wdrożenie produkcji ultracienkiego szkła do modułów fotowoltaicznych 

dla BIPV oraz na rynek szyb zespolonych – PLN 4.8m. 

Tabela 10. Obecna struktura akcjonariatu (po emisji akcji serii C) 

Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji %  Liczba głosów %  

Edyta Stanek A, A1 2 000 000  35.4  3 000 000 39.22 

Dawid Cycoń A, A1 2 000 000  35.4 3 000 000 39.22 

Newberg ML SPV B 215 000  3.81       215 000  2.81 

Altus TFI C 824 000 14.58 824 000 10.77 

Pozostali B1, B2, C 611 000  10.81 611 000 7.99 

Razem   5 650 000 100.00% 7 650 000 100.00% 

Źródło: Spółka, Vestor DM. 

Tabela 11. Struktura akcjonariatu po emisji  

Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji %  Liczba głosów %  

Istniejące akcje A, A1, B, B1, B2 4 368 132 77.31% 6 368 132 83.24% 

Nowe akcje  C 1 281 868  22.69% 1 281 868 16.76% 

Razem   5 650 000 100.00% 7 650 000 100.00% 

Źródło: Spółka, Vestor DM. 
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Program motywacyjny (ESOP) 

NWZA 16.04.2018 r. przyjęło program motywacyjny (ang. ESOP – Employee Stock Ownership 

Plan) w ramach którego wyemitowane zostanie 169,500 warrantów subskrypcyjnych 

uprawniających do objęcia takiej samej liczby nowych akcji (3% kapitału) po spełnieniu przez 

spółkę poniższych kryteriów: 

 2018 r. – przychody na poziomie PLN 100m i EBITDA na poziomie PLN 20m. 

 2019 r. – przychody na poziomie PLN 120m i EBITDA na poziomie PLN 24m. 

 2020 r. – przychody na poziomie PLN 150m i EBITDA na poziomie PLN 30m. 

Program motywacyjny przeznaczony będzie dla członków Zarządu Spółki oraz wybranych 

członków kluczowego personelu Grupy będących członkami zarządów spółek zależnych lub 

zajmujących stanowiska dyrektorów lub kierowników w Spółce lub spółkach zależnych. 

Ostateczna liczba uprawnionych wraz z listą Warrantów będzie określona przez Zarząd w 

drodze Uchwały. Prawo do objęcia Warrantów nie objętych wygasa w dniu zaprzestania 

pełnienia funkcji członka zarządu lub Stosunku Służbowego. 

Program będzie rozliczany przez trzy lata – na koniec każdego roku (2018-2020).  

W ramach programu wyemitowanych zostanie maksymalnie do 3% łącznej liczby nowych Akcji 

Serii D (do 169,500 szt. o wartości nominalnej PLN 1.00). Cena emisyjna jest równa wartości 

nominalnej. W celu realizacji Programu emituje się do 169,500 warrantów subskrypcyjnych 

serii I. Jeden Warrant uprawnia do objęcia jednej Akcji Serii D. 

Warranty będą oferowane w trzech równych transzach, po nie więcej niż 56.500 Warrantów 

w każdej (Lmax w poniższych formułach). W przypadku, gdy w danej transzy nie wszystkie 

warranty zostaną objęte to przechodzą one do tzw. puli rezerwowej i będą mogły być 

wykorzystane w kolejnych latach obowiązywania PM. Wykonanie praw z Warrantów może 

nastąpić nie wcześniej niż 31 sierpnia 2021 r. i nie później niż 31 grudnia 2021 r. 

Jeżeli w danym roku spółka nie osiągnie w pełni założonych wyników, to liczba warrantów 

określana jest według następujących formuł: 

 Jeżeli wysokość zarówno przychodów jak i EBITDA będzie w przedziale 75%-100% 

celu, to Lwarrantów = Lmax x [(St.realizacji przychodów + St.realizacji EBITDA) / 2]. 

 Jeżeli wysokość jednego z wyników będzie w przedziale 75-100% a drugi będzie 

zrealizowany ponad cel na dany rok, to Lwarrantów = Lmax x St.realizacji EBITDA. 
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Otoczenie rynkowe 

ML System specjalizuje się w rozwiązaniach BIPV, co znaczy że działa na styku rynku 

fotowoltaiki oraz rynku szkła budowlanego, a właściwie jego segmentu (szyby zespolone). 

Obecny backlog spółki to poza rozwiązaniami BIPV, które są substytutami szkła 

budowlanego (m.in. fasady, fotowoltaiczne szyby zespolone),  szeroko rozumiane 

rozwiązania fotowoltaiczne (skierowane dla wszystkich grup klientów czyli komercyjnych, 

indywidualnych oraz przemysłowych/utility).     

Zwracamy uwagę na to, iż rynek szkła budowlanego tylko w Polsce wynosił PLN 24mld w 

2016 r. (wg GUS) i to tylko niewielki ułamek szerszego rynku europejskiego. Największym 

graczem w Polsce jest Press-Glass z przychodami PLN 1.15mld (2016 r., +15% r/r). ML System 

ma duże szanse zaistnieć na tym rynku jako znaczący gracz – zarówno z zastosowaniem UltraPV 

w szybach zespolonych, jak i z Quantum Glass czyli fotowoltaicznymi szybami zespolonymi 

opartymi o kropki kwantowe (w tym także jako potencjalny dostawca dla Press-Glass i innych 

liczących się producentów szkła takich jak np. Pilkington czy Saint-Gobain). 

Naszą analizę rynku skupiamy na fotowoltaice, a w szczególności BIPV i motorach wzrostu tego 

segmentu, natomiast potencjalny sukces ML System we wdrożeniu Quantum Glass mógłby 

znacząco poszerzyć krąg potencjalnych odbiorców – nawet niecałe 0.5% rynku szkła 

budowlanego to praktycznie podwojenie przychodów spółki w 2020p. 

Wielkość i segmentacja rynku fotowoltaiki 

Rynek fotowoltaiki (PV – photovoltaics) możemy podzielić na 3 segmenty, ze względu na 

odbiorcę końcowego: (1) elektrownie PV na skalę przemysłową (energetyka zawodowa, 

utilities); (2) klienci komercyjni, przedsiębiorstwa (commercial, w tym BIPV – główny segment 

działalności ML System); (3) klienci indywidualni (residential).    

W skali światowej przełomowym momentem był rok 2011, kiedy to rozpoczął się skokowy 

wzrost zainstalowanych mocy w segmencie elektrowni PV / utilities (wykres 20). W latach 

2010-2016, instalowane nowe moce netto rosły średnio o 28% rocznie i moce zainstalowane 

w tym okresie stanowią około 94% całości mocy zainstalowanych w latach 2006-2016. Tempo 

wzrostu związane było w dużej mierze z wprowadzeniem w Chinach celów dla OZE i 

rozpowszechnieniem systemu feed-in-tariffs (analogicznie do rynku niemieckiego kilka lat 

wcześniej).  

Na prawie 200GW mocy zainstalowanych w segmencie utility PV na świecie, w Chinach w 

samym 2016 r. powstało 28GW, a szacunki China Photovoltaic Industry Association mówią o 

20-30GW nowych mocy w 2017 r. Po stronie produkcji – Chiny i Japonia to ok. 70% wolumenu 

produkcji modułów PV (2016 r.).  

W miarę postępu technologicznego (spadek kosztów PV i wzrost efektywności – analizowane 

w dalszej części raportu), system wsparcia będzie mieć coraz mniejsze znaczenie jako siła 

napędowa rynku. Europa jest pierwszym regionem na świecie gdzie odchodzi się od systemu 

gwarantowanych cen (FiT – feed-in tariffs) na rzecz bardziej rynkowych rozwiązań (Niemcy oraz 

Wielka Brytania). Skutkowało to zdecydowanym spowolnieniem tempa instalowania nowych 

mocy – z ponad 20GW w 2011 r. do ok 6-8GW rocznie w latach 2012-2016. 
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Na wykresach 17-19 przedstawiamy całkowite moce zainstalowane w poszczególnych 

segmentach rynku PV, natomiast na wykresach 20-22 ilość nowych mocy rocznie.  

Wykres 17. Całkowite moce zainstalowane 
– elektrownie PV/energetyka/utility (MW) 

Wykres 18. Całkowite moce zainstalowane 
– segment komercyjny, w tym BIPV (MW) 

Wykres 19. Całkowite moce zainstalowane 
– klienci indywidualni/residential (MW) 

 

 
 

Źródło: BNEF, Vestor DM. Źródło: BNEF, Vestor DM. Źródło: BNEF, Vestor DM. 

Wykres 20. Nowe moce rocznie – 
elektrownie PV/energetyka/utility (MW) 

Wykres 21. Nowe moce rocznie – segment 
komercyjny, w tym BIPV (MW) 

Wykres 22. Nowe moce rocznie – klienci 
indywidualni/residential (MW) 

 

 

 

Źródło: BNEF, Vestor DM. Źródło: BNEF, Vestor DM. Źródło: BNEF, Vestor DM. 

We wszystkich krajach UE na koniec 2016 r. było 102.5GW mocy zainstalowanej w 

fotowoltaice, z czego udział Polski, wyniósł jedynie 0.1%.  Fotowoltaika w Polsce zaczęła się 

rozwijać dopiero w 2013 roku, ale z racji niepewności co do regulacji, jeszcze nie było okresu 

gwałtownego wzrostu sektora utility PV. System aukcji powinien przyspieszyć rozwój nowych 

mocy - wyniki pierwszej aukcji z 2016 r. spowodują wzrost mocy w latach 2017-2018 o ok. 

70MW, a aukcje z 2017 r. ok. 300MW nowych mocy w ciagu 2 lat. W planie aukcji na 2018 r. 

zaproponowano natomiast znaczne zwiększenie mocy, w tym w koszyku 4. (fotowoltaika, wiatr 

na lądzie). Według IEO w efekcie tegorocznych aukcji, zainstalowanych może zostać 750-870 

MW nowych mocy w fotowoltaice. 

Wykres 23. Polska – zainstalowane moce PV (MW) Wykres 24. Polska – nowe moce instalowane rocznie (MW) 

  

Źródło: IEO (Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2017), Vestor DM. Źródło: IEO (Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2017), Vestor DM. 
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Jeśli chodzi o mikro-instalacje fotowoltaiczne dla segmentu komercyjnego (w tym BIPV) oraz 

dla klientów indywidualnych, tempo rozwoju światowego rynku jest zdecydowanie bardziej 

liniowe niż w energetyce zawodowej (wykresy 18 i 19). Mimo imponującego spadku kosztów 

jednostkowych oraz wzrostu efektywności w ostatniej dekadzie, średni koszt wytwarzania 

energii LCOE (Levelised Cost of Electricity) w tych instalacjach jest nadal 2-4x wyższy niż w 

elektrowniach PV o skali zawodowej (szczegółowa analiza w dalszej części raportu), a 

świadomość opłacalności rozwiązań fotowoltaicznych wśród klientów dopiero się buduje.  

Fotowoltaika w Europie jest bardzo zróżnicowana jeśli chodzi o udział segmentów / klientów 

końcowych. W początkowym stadium rozwoju danego rynku zazwyczaj mamy do czynienia 

najpierw z rozwojem fotowoltaiki na skalę utility, ponieważ tego typu projekty są  relatywnie 

proste w budowie i nie wymagają zbudowania sieci sprzedaży / serwisowania ani edukacji 

klientów. Z punktu widzenia ML System, najmniej atrakcyjne są rynki, gdzie boom w 

fotowoltaice zawodowej (Rumunia, Bułgaria, Hiszpania, Czechy) wywołany systemem wsparcia 

(feed-in tariffs), nie przełożył się na rozwój pozostałych segmentów (wykres 25).  

 

Wykres 25. Fotowoltaika w Europie – struktura rynków w podziale na klientów końcowych (%) 

 

Źródło: Solar Power Europe, Vestor DM. 
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Poniżej przedstawiamy wielkość sektora PV oraz perspektywy dla poszczególnych krajów UE 

wg raportu instytutu Solar Power Europe (Global Market Outlook For Solar Power 2017-21):  

Tabela 12. Fotowoltaika w Europie – obecne i prognozowane moce zainstalowane 
Kraj Moc zainstalowana  

2016 (MW) 
Moc zainstalowana  

2021 (MW) 
Nowe moce  

2017-21 (MW) 
2017-21  

CAGR (%) 
Wsparcie  

polityczne 

Niemcy 41 111 53 611 12 500 5% +/- 

Francja 7 134 15 229 8 095 16% + 

Turcja 820 7 380 6 560 55% + 

Holandia 1 911 7 691 5 980 32% + 

Wlk. Brytania 11 547 15 822 4 275 7% - 

Włochy 18 983 22 525 3 542 3% +/- 

Irlandia 17 3 233 3 216 187% + 

Austria 1 077 3 377 2 300 26% +/- 

Polska 199 2 262 2 063 63% +/- 

Szwajcaria 1 681 3 367 1 686 15% +/- 

Rosja 94 1 559 1 465 75% + 

Hiszpania 5 491 6 771 1 280 4% +/- 

Belgia 3 423 4 503 1 080 6% +/- 

Grecja 2 611 3 650 1 039 7% +/- 

Szwecja 182 1 217 1 035 46% + 

Reszta Europy 8 060 14 289 6 228 12% +/- 

Źródło: Solar Power Europe, Vestor DM. 

Pomimo tego, że uzyski (pochodna nasłonecznienia) mają duży wpływ na koszty LCOE, warto 

zauważyć, że mapa irradiancji słonecznej w Europie (rysunek 23) nie pokrywa się z wielkością 

poszczególnych rynków i zainstalowanymi mocami PV (tabela 11). Wskazuje to na historycznie 

duże znaczenie systemów dotacji w rozwoju fotowoltaiki. 

Rysunek 23. Natężenie promieniowania słonecznego w Europie (na pow. poziomej, kWh/mkw*rok) 
 

Źródło: The World Bank, Solar resource data (Solargis). 
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Koszty jednostkowe oraz efektywność PV  

Ważnym czynnikiem rozwoju fotowoltaiki, przede wszystkim na skalę utility, ale także w 

segmentach komercyjnym oraz rynku dla klientów indywidualnych, był ogromny spadek 

kosztów tej technologii oraz wzrost jej efektywności.  

Wykres 26. Ceny ogniw i modułów PV (USD/W) 

 

Źródło: Bloomberg, Vestor DM. 

Koszt jednostkowy budowy elektrowni PV w skali zawodowej spadł o ponad 80% w ciągu 

ostatnich 10 lat (-68% w 2017 r. vs. 2010 r., wykres 27). Trend ten można wyraźnie 

zaobserwować obserwując ceny zarówno ogniw, jak i modułów PV (we wszystkich głównych 

technologiach). 

Ponadto poprawiły się średnie uzyski energii (capacity factor, wykres 28), głównie dzięki: (1) 

instalowaniu projektów w regionach o większym nasłonecznieniu, (2) szerszym wykorzystaniu 

systemów pomiaru efektywności, oraz (3) zmniejszeniu strat w systemie (sieć, falowniki). 

W efekcie, średni ważony LCOE (Levelised Cost of Electricity, czyli całkowity koszt wytwarzania 

energii elektrycznej, uwzględniający koszty zmienne, stałe, jak również koszty inwestycji / 

kapitału podzielone przez ilość wytworzonej energii przez cały cykl życia projektu) spadł do 

0.10 USD/kWh dla nowych projektów uruchomionych w 2017 r. (-72% vs 2010 r.), przy czym 

wybrane projekty w Dubaju, Meksyku, Peru, Chile, Aby Dhabi oraz Arabii Saudyjskiej pokazały, 

że możliwe jest osiągnięcie LCOE nawet na poziomie 0.03 USD/kWh. 

 

Wykres 27. Koszty instalacji (2016 
USD/kW) 

Wykres 28. Capacity factor / uzysk (%) Wykres 29. LCOE (2016 USD/kWh) 

   
Źródło: IRENA, Vestor DM. Źródło: IRENA, Vestor DM. Źródło: IRENA, Vestor DM. 
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Porównując wszystkie główne technologie OZE, największy postęp / spadek kosztów dokonał 

się właśnie w fotowoltaice (wykres 30).  Fotowoltaika na skalę zawodową/utility, już w roku 

2017 była w stanie osiągnąć LCOE wchodzące w przedział kosztów dla technologii opartych o 

paliwa kopalne – wykres 31. Sytuacja tzw. grid parity, czyli parytet sieci energetycznej, oznacza 

to że nowe źródło energii (PV w przypadku naszej analizy) może dostarczać energię po koszcie 

LCOE równym lub niższym od kosztu nabycia energii z sieci energetycznej (ceny detalicznej). 

 

Wykres 30. LCOE dla OZE na skalę utility (2016 USD/kWh) Wykres 31. LCOE – PV vs. inne technologie (USD/MWh)* 

  
Źródło: IRENA, Renewable power generation costs in 2017, Vestor DM. Źródło: Solar Power Europe, Vestor DM. 

*Założono koszt długu 8% / koszt kapitału własnego 12%. 

W opinii ekspertów branżowych (ponad 50% prezesów/dyrektorów ankietowanych przez 

Lloyd's Register w raporcie Tech Radar), grid parity będzie osiągnięte powszechnie w latach 

2020-2023, natomiast widoczna zmiana struktury / miksu energetycznego nastąpi kilka lat 

później w USA/Europie (2025+), kiedy OZE mogą wyprzedzić paliwa kopalne w miksie. 

Kluczowe wyzwania związane są z podłączeniem do sieci oraz z przesyłem i magazynowaniem 

energii (obecnie rynek opiera się o baterie litowo-jonowe, technologię znaną i dostępną już w 

latach 90-tych). Problemem blisko powiązanym z magazynowaniem jest osiągnięcie przez OZE 

pełnej sterowalności (dispatch) na żądanie. 

Można przyjąć, że w fotowoltaice przechodzimy do etapu, gdzie ważniejszym niż regulacje i 

mechanizmy dotacji czynnikiem rozwoju rynku stał się postęp technologiczny. Poniższy wykres 

pokazuje jak poszczególne pozycje/komponenty wpływają na ostateczny rachunek kosztów 

LCOE systemu PV. 

Wykres 32. Wpływ zmiany poszczególnych pozycji o 10% na rachunek LCOE systemu PV 

 

Źródło: European Technology and Innovation Platform on Photovoltaics, Vestor DM. 
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Abstrahując od samego spadku kosztów PV, najbardziej obiecująca technologia OZE to 

fotowoltaika + zdecentralizowane magazynowanie energii. Koszty akumulatorów (według 

BNEF) spadną do 120 USD/kWh w 2030 r., w porównaniu z 300 USD/kWh w 2017 r. Do 2020 r. 

zainstalowane moce akumulatorów powinny osiągnąć 16GW (60% CAGR od roku 2016 r.).  

Przykładem wdrożenia takiej technologii jest projekt firmy Tesla w południowej Australii. Pod 

koniec 2017 r. Tesla zakończyła prace nad farmą akumulatorów o mocy 100MW (i pojemności 

129MWh), największą baterią litowo-jonową na świecie, która pozwala na zasilenie 30 tys. 

gospodarstw domowych w godzinach szczytu. Ponadto, w 2018 r. Tesla ogłosiła pilotażowy 

program (w tym samym stanie) na dostarczenie paneli oraz akumulatorów Powerwall2 50 tys. 

domów, celem stworzenia największej na świecie wirtualnej elektrowni (zdecentralizowana 

sieć dystrybucyjna i magazynowanie, gdzie oddawanie energii do sieci jest zarządzane przez 

specjalny software optymalizujący uzyskiwane ceny). W tym modelu właściciele domów nie 

ponoszą kosztów instalacji, mają oszczędzać do 30% na rachunkach za prąd, a system ma 

częściowo się utrzymywać z przychodów za oddawanie energii do sieci.  
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Rynek BIPV – główny segment działalności ML System 

Fotowoltaika zintegrowana z budynkami (Building-integrated photovoltaics – BIPV) 

definiowana jest jako ogół materiałów fotowoltaicznych, które mogą zastąpić tradycyjne 

materiały budowlane jako komponent powłok budynku takich jak dachy i dachówki, świetliki, 

okna, żaluzje czy fasady. 

Komercyjny rynek BIPV jest zdecydowanie bardziej niszowy, niż wystandaryzowane 

rozwiązania fotowoltaiczne, co pozwala też głównym graczom na uzyskiwanie wyższych marż.  

Światowy rynek BIPV w roku 2016 szacowany był na ok. USD 2.4mld (BCC Research), w 

porównaniu z prawie USD 80mld na rynku fotowoltaiki na skalę utility (i ponad USD 100mld na 

rynku fotowoltaiki ogółem). Zgodnie z raportem Global Building-Integrated Photovoltaics 

Market 2017-2021 z lipca 2017 r. (Research and Markets) szacuje się, że globalny rynek BIPV 

będzie wzrastał w latach 2017-2021 ze średniorocznym tempem w wysokości 16%.  

Według informacji spółki, w Unii Europejskiej najwięcej inwestycji na rynku BIPV pojawia się w 

ostatnich latach w krajach skandynawskich, Beneluksu oraz we Francji. 

Wykres 33. Prognoza zainstalowanej mocy w sektorze BIPV (MW)  

 

Źródło: Global Building – Integrated Photovoltaics Market 2017 – 2021, Infinity Research, 2016 r. 

Całkowite koszty instalacji oraz LCOE w tym segmencie spadają w podobnym tempie jak w 

fotowoltaice na skalę utility, natomiast w większości przypadków nie został jeszcze osiągnięty 

poziom grid parity.  

Do kluczowych czynników rozwoju BIPV na poziomie europejskim należą: 

(1) Wdrożona dyrektywa unijna EPBD (Energy Performance of Buildings Directive - 

dyrektywa 2002/91/EC, z 16 grudnia 2002 r.), która zakłada, iż od 2021 roku wszystkie 

nowo oddawane budynki, a od 2019 roku nowo oddane budynki publiczne będą 

musiały spełniać wymagania budownictwa prawie zero energetycznego. 

(2) Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństw dotycząca odpowiedzialności za 

otaczające nas środowisko, co również przekłada się na chęć budowania domów 

inteligentnych, pozwalających na ograniczenie ilości zużywanych energii. 

(3) Korzystne uwarunkowania w zakresie finansowania innowacyjnych i unikalnych 

technologii w Polsce – fundusze strukturalne Unii Europejskiej. 
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Energooszczędne budownictwo to cel szeroko wspierany na świecie – budynki zero- lub prawie 

zeroenergetyczne (NZEB - Nearly Zero-Energy Buildings). Wg Komisji Europejskiej, budynki w 

EU odpowiadają za 40% zużycia energii pierwotnej (oraz 36% emisji CO2). Ok. 35% tych 

budynków jest starsza niż 50 lat. Celem nadrzędnym ww. Dyrektywy jest ograniczenie 

całkowitego zużycia energii w UE o 5-6% i obniżenie emisji CO2 o około 5%.  

W grudniu 2017 r. negocjatorzy z Komisji Europejskiej, Europarlamentu oraz Rady UE osiągnęli 

polityczne porozumienie, które zakłada aktualizację Dyrektywy EPBD i podjęcie działań 

zmierzających ku przyspieszeniu renowacji istniejących budynków.  

Jeżeli chodzi o obecną Dyrektywę, to główne założenia są następujące: 

 Wszystkie nowe budynki od 2021 r. (budynki publiczne od 2019 r.) muszą spełniać 

wymagania budownictwa prawie zero energetycznego. Kluczowym motorem 

wzrostu dla rynku BIPV jest zasada, iż nowe budynki nie spełniające norm 

efektywnościowych po prostu nie będą dostawać pozwoleń na użytkowanie.  

 W ogłoszeniach sprzedaży lub wynajmu budynków powinny być przedstawione 

świadectwa efektywności energetycznej. Jeżeli chodzi o świadectwa energetyczne 

nieruchomości w obrocie wtórnym, to w zasadzie nie ma sankcji za ich 

nieprzedstawienie, a notariusze nie mogą odmówić transakcji przy odpowiednich 

oświadczeniach obydwu stron. 

 Kraje członkowskie UE muszą określić procedury przeglądów instalacji grzewczych 

oraz klimatyzacji.  

 Na wykresach 34-35 przedstawiliśmy normy EP, czyli zapotrzebowania na 

nieodnawialną energię pierwotną, zarówno maksymalne określone w przepisach jaki 

i rzeczywiste dla najpopularniejszych technologii (Przepisy wykonawcze do Dyrektywy 

EPBD - Warunki Techniczne, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki). 

 Kraje członkowskie UE muszą przeprowadzić remonty i wdrożyć efektywność 

energetyczną w co najmniej 3% budynków zajmowanych przez rządy centralne. 

 Rządy krajów członkowskich powinny nabywać jedynie budynki efektywne 

energetycznie. 

Wykres 34. EP dla poszczególnych technologii vs. Warunki 

Techniczne 2017 (kWh/mkw * rok)* 

Wykres 35. EP dla poszczególnych technologii vs. Warunki 

Techniczne 2021 (kWh/mkw * rok)** 

  
Źródło: Przepisy wykonawcze do Dyrektywy EPBD, OEM Solar, Vestor DM. 
*EP - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 
(kWh/mkw*rok). Energia potrzebna do ogrzania, wenylacji, przygotowania 
ciepłej wody użytkowej, chłodzenia (wszystkie budynki) oraz oświetlenia 
budynku (dla budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, 
produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych). 

Źródło: Przepisy wykonawcze do Dyrektywy EPBD, OEM Solar, Vestor DM. 
**Warunki Techniczne 2021 obowiązują od 2019r. w przypadku budynku 
zajmowanego przez organ wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę lub organ 
administracji publicznej i będącego jego własnością. 
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Jedną z głównych barier w rozpowszechnieniu rozwiązań BIPV jest trudność w koordynacji i 

brak całościowego podejścia już od pierwszych etapów projektowania budynków. Generalni 

wykonawcy często unikają tych rozwiązań, ponieważ boją się ograniczenia konkurencji przy 

postępowaniach przetargowych (z racji niewielkiej liczby wykonawców, którzy są w stanie 

koordynować całość prac np. zarówno konstrukcje aluminiowe/stalowe, jak i prace elektryczne 

związane z fotowoltaiką) i przekonują inwestorów od stosowania rozwiązań tradycyjnych.  

W wielu krajach UE formalności związane z pozwoleniami na budowę oraz wymogami 

administracyjnymi stanowią barierę w procesie decyzyjnym o zastosowaniu rozwiązań BIPV.  

W styczniu 2016 r. komitet sterujący SET-Plan (Strategic Energy Technology Plan), inicjatywy 

Komisji Europejskiej mającej na celu szybszy rozwój oraz wdrożenie technologii 

niskoemisyjnych, uzgodnił niewiążące na razie cele redukcji kosztów rozwiązań BIPV dla 

głównych zastosowań / linii produktowych (tabela 12). Strony porozumienia uzgodniły, że na 

platformie European Technology and Innovation Platform on Photovoltaics będą dążyć do 

wdrożenia tych celów. 

Tabela 13. Cele redukcji kosztów dla głównych rozwiązań BIPV 

 Dodatkowy koszt vs. tradycyjne rozwiązania budowlane (EUR/mkw) 
 

Integracja z dachem Integracja  
z fasadą – 
półprzezierna 

Integracja  
z fasadą – 
nieprzezierna 

2015 r. 
80-120 (moduły zintegrowane z dachem),  
130-200 (dachówki, membrany dachowe) 

150-350 130-250 

2020 r. Redukcja o 50% w stosunku do 2015 r.     

2030 r. Redukcja o 75% w stosunku do 2015 r.     

Źródło: Komisja Europejska – SET-Plan, Vestor DM. 

Co ciekawe, jeśli zamiast na uśrednione dane spojrzymy na ceny konkretnych materiałów 

użytych na fasadzie budynku, to im bardziej ekskluzywne materiały (typu kamień, kompozyty), 

tym bardziej atrakcyjną cenowo alternatywą są rozwiązania BIPV. Dodatkowo warto 

podkreślić, iż tradycyjne rozwiązania są po prostu kosztem, który się nie zwraca, podczas gdy 

rozwiązania BIPV, nawet bez dotacji, należy traktować jako inwestycję z określonym czasem 

zwrotu (NPV>0). Argumenty przemawiające za BIPV to zarówno wzrost cen materiałów 

budowlanych, jak i cen energii elektrycznej (koszty alternatywne w rachunku ekonomicznym). 

 

Wykres 36. Porównanie cen tradycyjnych materiałów na fasady vs. BIPV (EUR/mkw) 

 

Źródło: BIPV STATUS REPORT 2015, Solar Energy Application Centre (SEAC), Vestor DM. 
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Rynek BIPV - realizacje ML System i okres zwrotu z inwestycji 

Poniżej prezentujemy porównanie cen realizacji BIPV Spółki vs. tradycyjne rozwiązania 

budowlane, jak również symulacje okresu zwrotu tych dodatkowych kosztów przy założeniu 

całkowitego braku dotacji. Założenia do obliczeń: Zużycie wyprodukowanej energii w całości 

na potrzeby własne. Cena zakupu energii w pierwszym roku (łącznie z opłatami 

dystrybucyjnymi) – 600 PLN/MWh. Szacowany roczny wzrost cen energii – 7%. Szacowany 

wskaźnik inflacji – 3%. Uśredniona roczna utrata sprawności instalacji – 0.8%. 

Inwestycja w żaluzje PV zwraca się średnio po 15-20 latach, świetliki po ok. 12 latach, fasady 

słupowo-ryglowe po ok. 7 latach, a fasady wentylowane po 10-15 latach. 

Tabela 14. Osłony przeciwsłoneczne  
Rodzaj  Fotowoltaiczna żaluzja ML System Żaluzje aluminiowe Żaluzje szklane 

Typowy przedział cenowy (PLN/mkw.) 1 800 - 2 900 850 - 1 700 1 700 - 2 200 

Okres zwrotu z inwestycji (w latach)        
Przykładowa realizacja 1 - vs. - 7 0 
Przykładowa realizacja 2 - vs. - 32 30 
Wartości uśrednione (realizacja 1 i 2) - 20 15 

Dane techniczne i operacyjne        
  Wartość                                                           Powierzchnia                                          Cena za mkw.                Moc                                    Cena za kWp Moc na mkw. Produkcja energii 

  tys. PLN mkw. PLN/mkw. kWp kPLN/kWp Wp/mkw. kWh/rok 
Wartości uśrednione (realizacja 1 i 2) 1 739 276 6 311 34 51.9 122 28 370 

Źródło: Spółka, Vestor DM. 

Tabela 15. Świetliki fotowoltaiczne  
Rodzaj  Świetlik fotowoltaiczny ML System Świetlik aluminiowo-szklany 

Typowy przedział cenowy (PLN/mkw.) 1 700 - 2 800 1 200 - 1 800 

Okres zwrotu z inwestycji (w latach)        
Przykładowa realizacja 1 - vs. - 11 
Przykładowa realizacja 2 - vs. - 13 
Wartości uśrednione (realizacja 1 i 2) - 12 

Dane techniczne i operacyjne        
  Wartość                                                           Powierzchnia                                          Cena za mkw.                Moc                                    Cena za kWp Moc na mkw. Produkcja energii 

  tys. PLN mkw. PLN/mkw. kWp zł/kWp Wp/mkw. kWh/rok 

Wartości uśrednione (realizacja 1 i 2) 199 81 2 452 12 16.5 149 10 215 

Źródło: Spółka, Vestor DM. 

Tabela 16. Fasady słupowo-ryglowe  
Rodzaj  Fotowoltaiczna fasada aluminiowo-szklana ML System Fasada aluminiowo-szklana 

Typowy przedział cenowy (PLN/mkw.) 1 300 - 2 500 900 - 1 600 

Okres zwrotu z inwestycji (w latach)        
Przykładowa realizacja 1 - vs. - 9 
Przykładowa realizacja 2 - vs. - 5 
Wartości uśrednione (realizacja 1 i 2) - 7 

Dane techniczne i operacyjne        
  Wartość                                                           Powierzchnia                                          Cena za mkw.               Moc                                    Cena za kWp Moc na mkw. Produkcja energii 

  tys. PLN mkw. PLN/mkw. kWp zł/kWp Wp/mkw. kWh/rok 

Wartości uśrednione (realizacja 1 i 2) 490 384 1 278 17 29.4 43 10 925 

Źródło: Spółka, Vestor DM. 

Tabela 17. Fasady wentylowane  
Rodzaj  Fotowoltaiczna ML System Płyta kompozytowa Płyta kamienna Szkło 

Typowy przedział cenowy (PLN/mkw.) 1 100 -2 100 500 - 700 600 - 1 300 800 - 1 200 

Okres zwrotu z inwestycji (w latach)        
Przykładowa realizacja 1 - vs. - 9 3 2 
Przykładowa realizacja 2 - vs. - 20 18 17 

Wartości uśrednione (realizacja 1 i 2) - 15 11 10 

Dane techniczne i operacyjne        
  Wartość                                                           Powierzchnia                                          Cena za mkw                Moc                                    Cena za kWp Moc na mkw Produkcja energii 
  tys. PLN mkw. PLN/mkw. kWp zł/kWp Wp/mkw. kWh/rok 
Wartości uśrednione (realizacja 1 i 2) 484 359 1 349 38 12.8 106 27 400 

Źródło: Spółka, Vestor DM. 
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Fundusze strukturalne UE – kluczowy czynnik wsparcia  
Popyt w zakresie produktów dotyczących OZE w Polsce w latach 2017-2020 determinowany 

będzie w dużej mierze wykorzystaniem środków pomocowych UE (wydatkowanie może być 

rozciągnięte nawet do 2023 r.). Łączna wartość dofinansowania inwestycji w ramach 

regionalnych (wojewódzkich) programów operacyjnych przeznaczonych na wsparcie OZE w 

perspektywie do 2020 r. wynosi blisko PLN 24mld. Beneficjentami mogą być m.in.: jednostki 

samorządu terytorialnego (w tym również w ramach projektów parasolowych, gdzie 

ostatecznym odbiorcą są osoby fizyczne) i jednostki finansów publicznych, przedsiębiorstwa, 

wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, podmioty 

lecznicze. Ponadto są dodatkowe środki z budżetów PARP, Programu Operacyjnego Polska 

Wschód, NFOŚ oraz projektów transportowych do których należą np. SmartCity i kolej. 

Zwracamy uwagę na ryzyko, iż następna perspektywa unijnych funduszy strukturalnych (2021-

2027) może być dla Polski znacznie mniej korzystna. Polska dysponująca środkami ponad EUR 

82mld w perspektywie 2014-2020 jest największym beneficjentem netto funduszy 

strukturalnych w historii (ponad dwukrotnie większym niż drugie z kolei Włochy). Pomijając 

potencjalne względy polityczne, są dwa obiektywne czynniki przemawiające za niższymi 

środkami: (1) zewnętrzne ograniczenia (np. Brexit – brak składki Wielkiej Brytanii w wysokości 

EUR 12mld rocznie, koszty kryzysu migracyjnego w UE); (2) względy stricte księgowe 

określające alokację na podstawie PKB / PKB per capita oraz innych wskaźników poziomu 

zamożności (Polska jest krajem zdecydowanie zamożniejszym niż w momencie przyznawania 

środków z obecnej perspektywy – PKB per capita w 2016 r. był o 24% wyższy niż w 2009 r.). 

Wielkość budżetu dla Polski powinna być znana pod koniec 2018 r., po tym jak zakończone 

zostaną wszystkie rozmowy m.in. w Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim oraz z 

krajami członkowskimi. 

Jeśli chodzi o szanse i inne możliwości dofinansowania fotowoltaiki po 2020r., zwracamy 

uwagę na własne programy pomocowe NCBiR (takie jak Techmatstrateg) czy wspólne 

programy np. Program Gekon realizowany wspólnie z NFOŚiGW. Część programów 

sektorowych, które po wejściu funduszy strukturalnych zostały do nich włączone, wróci do 

finansowania ze środków NCBiR. 

Prawo zamówień publicznych – szanse i ryzyka 
Biorąc pod uwagę to, że najważniejsza grupa klientów spółki to sektor publiczny, warto również 

zwrócić uwagę na otoczenie prawne w zakresie zamówień publicznych – stanowi to zarówno 

szansę dla spółki (likwidacja kryterium wyłącznie ceny), jak i potencjalne ryzyko (niestabilność 

prawa, zmiany i nowelizacje). Prace legislacyjne i zmiany w Ustawie o zamówieniach 

publicznych (weszły w życie 28.07.2016 r.), wpłynęły na istotne ograniczenie ogłoszeń liczby 

nowych zamówień publicznych w I półroczu 2016 r. lub zawieszenie postępowań 

przetargowych już ogłoszonych. Miało to istotny wpływ na wyniki spółki w 2016 r. Jeżeli chodzi 

o same zapisy znowelizowanej ustawy – kluczowym korzystnym dla spółki czynnikiem rozwoju 

jest zakaz stosowania kryterium wyłącznie najniższej ceny. Promowane będą firmy z 

odpowiednim doświadczeniem o dużym stopniu innowacyjności, co może korzystnie wpływać 

na pozycję ofertową Emitenta, bazującą na własnym know-how chronionym zgłoszeniami 

patentowymi. Według nowych zapisów Ustawy, cena może stanowić co najwyżej 60% wagi w 

kryteriach oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Zwracamy uwagę na ryzyko iż możliwe są kolejne zmiany w ustawie. Zgodnie z wypowiedzią 

Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz (Puls Biznesu, 02.03.2018 r.), 

projekt kolejnej nowelizacji miałby być gotowy jesienią 2018 r. a nowe prawo potencjalnie 

weszłoby w życie w II półroczu 2019 r. 
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Idea SmartCities - nowe rynki  
SmartCity to koncept inteligentnego miasta, które wykorzystuje nowe technologie w celu 

zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej komponentów 

składowych. Elementem tej idei jest zbieranie informacji przy pomocy urządzeń i sensorów 

podłączonych do sieci (Internet of Things). Analizowana w poprzednich rozdziałach Dyrektywa 

EPBD oraz budynki zero- lub prawie-zero energetyczne to w zasadzie część idei SmartCities. 

Miasta pokrywają niecałe 5% powierzchni Ziemi, a mieszka w nich ponad połowa światowej 

populacji (przy prognozach ONZ mówiących nawet o 80% w 2050 r.). Jednocześnie stanowią 

ponad 70% globalnego zużycia energii i około 40-50% emisji gazów cieplarnianych. W wielu 

miastach, samo ogrzewanie/chłodzenie stanowi do 50% lokalnego zużycia energii pierwotnej. 

Biorąc pod uwagę powyższe dane i zakrojone na szeroką skalę na świecie działania skierowane 

na obniżenie zużycia energii oraz emisji CO2, w koncepcję SmartCity wpisują się idealnie 

rozwiązania BIPV, zarówno na dużą skalę (skupione wokół transportu np. zero-energetyczne 

dworce czy parkingi miejskie), jak i w segmencie małej architektury (wiaty przystankowe PV, 

lampy solarne, ławki solarne, ekrany akustyczne PV). 

Blisko 75% polskich miast (wg danych Integrated Solutions) planuje rozwijać technologię 

SmartCity w oparciu o środki unijne. To m.in. inwestycje w inteligentne systemy transportowe, 

nowoczesne oświetlenie czy systemy zarządzania energią. Z programów operacyjnych w 

perspektywie 2014–2020 na szeroko rozumianą ideę SmartCity trafić może nawet EUR 18mld 

(wg Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju).  

Globalnie, rynek rozwiązań Smart Cities to USD 425mld w 2017 r. i prognozowane tempo 

wzrostu na poziomie 15-20% w najbliższej dekadzie (dane Frost & Sullivan). 

Jeżeli chodzi segment rynku Smart Cities, na którym chce konkurować ML System, to 

najciekawszymi dla spółki potencjalnymi projektami są: 

 Fotowoltaiczne wiaty przystankowe (projekty przyznawane przez jednostki 

samorządowe, jak również potencjalne realizacje zagraniczne). Przychody spółki z 

tego produktu to PLN 0.4m PLN w 2016 r. i wzrost do PLN 8.6m w 2017 r. 

 Ogłaszane przez PKP modernizacje dworców kolejowych (uwzględniające BIPV) oraz 

budowa zadaszeń przyległych do dworców parkingów typu Park & Ride.  

 Rozwiązania dla dworców autobusowych (wiaty, zadaszenia z PV, ogrzewane parkingi 

dla autobusów, stacje ładujące dla autobusów elektrycznych).  

 Rynek ekranów akustycznych PV (duże zapotrzebowanie ze strony PKP). ML System 

udaje się wygrywać przetargi dzięki technologii – zakaz stosowania kryterium 

najniższej ceny od połowy 2016 r. jest czynnikiem sprzyjającym spółce. 

 Car porty – w momencie wdrożenia ultralekkiego szkła UltraPV, oferta ML System 

stanie się o wiele bardziej atrakcyjna cenowo (mniejsza waga szkła i aluminium) oraz 

estetycznie. Rynkiem docelowym są podmioty publiczne  (m.in. lotniska, urzędy, 

szpitale, uczelnie, kościoły, szkoły) oraz podmioty prywatne (m.in. hotele, centra 

handlowe), które poszukują oszczędności związanych z kosztami zużywanej energii, a 

jednocześnie nie mają miejsca na umieszczenie instalacji fotowoltaicznej w 

tradycyjnym miejscu – tj. na dachach lub na gruncie. Biorąc pod uwagę ilość miejsc 

parkingowych dla potencjalnych projektów (lotniska – kilkaset, galerie handlowe – 

400-2500, szpitale – do 1500, szkoły/uczelnie – do kilkuset), pojedyncze kontrakty 

mogą osiągać skalę kilku-kilkunastu mln PLN. 
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Rynek fotowoltaiki dla klienta indywidualnego 
Koszty w tym segmencie spadają w tempie równie szybkim jak w instalacjach komercyjnych 

czy utility, natomiast pozostają w większości przypadków jeszcze poza grid parity. Dodatkowo, 

biorąc pod uwagę zachowania konsumentów, wydaje się, że koszty muszą spaść istotnie 

poniżej tego poziomu, żeby wywołać szerokie wdrożenie PV wśród klientów indywidualnych. 

W Polsce dotychczas głównym czynnikiem warunkującym rozwój tego rynku był określony w 

ustawie o OZE z 2016 r. system wsparcia dla prosumentów (czyli odbiorców dokonujących 

zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzających energię 

wyłącznie z OZE w celu zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z prowadzoną działalnością 

gospodarczą). Polega on na odejściu od taryf gwarantowanych na rzecz rozliczanego okresowo 

systemu opustów (net metering) – mikroinstalacje które oddadzą do sieci wyprodukowane 

nadwyżki energii dostaną określony na 15 lat opust na energię pobraną od operatora (0.8kWh 

do zużycia za 1kWh oddane do sieci w instalacjach do 10kW i 0.7:1 w instalacjach ponad 1kW). 

W takim systemie przy obecnych cenach energii i kosztach instalacji, okres zwrotu z inwestycji 

to około 8-9 lat dla instalacji na dachu domu. 

ML System w swojej ofercie dla klientów indywidualnych posiada fotowoltaiczne zadaszenia 

tarasów oraz car porty (zadaszenia/wiaty samochodowe). Po wprowadzeniu do oferty UltraPV 

możliwe będzie stosowanie żaluzji zewnętrznych, szczególnie w doświetlonych miejscach. 

Zdaniem spółki, o wiele ciekawszym i bardziej perspektywicznym rozwiązaniem niż tradycyjne 

moduły instalowane na dachach domów są fotowoltaiczne dachówki. Poza rachunkiem 

ekonomicznym, dla klientów indywidualnych ważnym (o ile nie najważniejszym) czynnikiem 

decyzyjnym jest estetyka takiego rozwiązania oraz łatwość montażu. 

Poniżej prezentujemy rozwiązania wdrażane obecnie przez amerykańskiego giganta w 

segmencie elektromobilności, spółkę Tesla (rys. 25). Tesla planuje szersze wdrożenia tych 

rozwiązań w 2018 r. W związku z tym wydaje nam się, iż otoczka marketingowa wokół tych 

produktów byłaby czynnikiem sprzyjającym wdrożeniom podobnych rozwiązań przez ML 

System (planowane w dalszej przyszłości, rys. 24).  

Rysunek 24. Warianty dachówek PV prototypowanych w ML System 

 

Źródło: Spółka. 

 



 
 

 
 

ML System | Sierpień 2018 

Strona | 54 

Rysunek 25. Warianty dachówek PV oferowanych przez firmę Tesla 

 

Źródło: Tesla. 

 

Główni konkurenci spółki w segmencie BIPV  
Zgodnie z raportem Global Building-Integrated Photovoltaics Market 2017-2021 (Research and 

Markets), ML System jest jednym z 5 wiodących graczy na świecie w segmencie BIPV. Rynek 

jest relatywnie niszowy (w porównaniu z szerzej rozumianym rynkiem PV) - najwięksi gracze 

(Onyx, Issol) osiągają przychody rzędu kilkudziesięciu mln euro rocznie. 

ML System nie ma znaczącej konkurencji w Polsce (w ograniczonym zakresie Selfa PV oraz 

Bruk-Bet Solar, którzy skupiają się na rynku standardowych modułów PV), natomiast jeżeli 

chodzi o graczy europejskich, w tabeli 17 przedstawiamy zestawienie wraz z krótkimi opisami 

profilu działalności. 

Tabela 18. Główni gracze w segmencie BIPV w Europie. 

Nazwa spółki Kraj pochodzenia Profil działalności 

Issol Solar Belgia 
Projekty/realizacje BIPV (fasady, żaluzje, dachy, świetliki, wiaty itp.) dla klientów komercyjnych oraz 
indywidualnych. Własna produkcja (moduły i szyby zespolone, I generacja) oraz usługi projektowe,  
wykonawcze, jak również R&D. Mocna pozycja w krajach Beneluxu, Francji oraz Skandynawii. 

Ertex Solartechnik Austria 
Część grupy kapitałowej wywodzącej się z produkcji i przetwarzania szkła (ERTL Glas). Projekty / realizacje BIPV 
w szerokim zakresie (fasady, żaluzje, dachy, świetliki, wiaty itp.). Produkcja modułów I generacji, oparta o 
ogniwa Sunpower. Mocna pozycja w Europie Zachodniej (najstarszy i najbardziej znany producent BIPV).  

Onyx Solar Hiszpania 
Projekty/realizacje BIPV w szerokim zakresie (fasady, żaluzje, dachy, świetliki, wiaty itp.) w oparciu o ogniwa I 
oraz II generacji. Spółka uruchomiła produkcję (jak również intensywny marketing) w USA i weszła tam w 
koordynację projektów, co istotnie zwiększyło skalę działalności. 

Antec Solar Niemcy 
Produkcja niestandardowych modułów PV (rozmiary, kształty, przezierność) mających zastosowanie w 
realizacjach BIPV (II generacji). Wiaty/car porty. Brak możliwości produkcji szyb zespolonych. 

Polysolar Wielka Brytania Produkcja fotowoltaicznych szyb zespolonych dla rynku BIPV. 

EnergyGlass Włochy Produkcja fotowoltaicznych szyb zespolonych dla rynku BIPV/BAPV.  

Sunovation Niemcy 
Produkcja niestandardowych modułów PV (rozmiary, kształty, przezierność) mających zastosowanie w 
realizacjach BIPV. 

Galaxy Energy Niemcy Prostsze rozwiązania BIPV - wiaty, car porty, dachy budynków jednorodzinnych. 

Megasol Energie Szwajcaria 
Projekty/realizacje BIPV (fasady, żaluzje, dachy, świetliki, wiaty itp.) dla klientów komercyjnych oraz 
standardowe rozwiązania PV (on- i off-grid) dla klientów indywidualnych.  

Romag Wielka Brytania Produkcja szerokiego spektrum szkła dla budownictwa, w tym BIPV (przede wszystkim integracja z dachami).  

asola Technologies Niemcy Rozwiązania BIPV (szkło PV i systemy montowania) - elementy fasad, car porty, balkony/balustrady. 

AGC Solar Belgia / Japonia Fotowoltaiczne szyby zespolone, produkcja szkła do zastosowań na rynku BIPV. 

H. Glass Szwajcaria Produkcja szyb zespolonych PV w oparciu o ogniwa barwnikowe DSSC. 

Solarnova Niemcy Produkcja modułów PV - zarówno standardowych, jak i możliwych do stosowania w rozwiązaniach BIPV. 

Heliatek Niemcy 
Specjalizacja w organicznych ogniwach PV (HeliaFilm), które można zastosować w BIPV (dachy, fasady). 
Technologie jeszcze nieskomercjalizowane. 

Źródło: Spółka, Vestor DM. 
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Załączniki 

Załącznik 1: ML System - Kluczowe daty 

Rysunek 26. Historia spółki ML System 

 
Źródło: Spółka. 

  

2007

• Założenie spółki ML System (wówczas w formie spółki jawnej).

• Uzyskanie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia (w formie zabezpieczenia technicznego).

2010

• Rozpoczęcie samodzielnych prac badawczo-rozwojowych.

• Wprowadzenie do oferty spółki krzemowych modułów PV.

2011
• Opracowanie pierwszej, własnej technologii fotowoltaicznej - panel NoFrost.

2012

• Rozpoczęcie prac badawczych w Inkubatorze PPNT.

• Uzyskanie pierwszego dofinansowania ze środków UE na budowę zaplecza B+R i utworzenie własnego Fotowoltaicznego Centrum Badawczo-Rozwojowego. 

2013

• Utworzenie zaplecza B+R (z dotacji UE) i rozpoczęcie świadczenia komercyjnych usług B+R.

• Zakup gruntu w SSE pod budowę zakładu produkcyjnego i laboratorium.

• Rozpoczęcie produkcji fotowoltaicznych żaluzji i lameli oraz uruchomienie produkcji krzemowych paneli fotowoltaicznych No Frost.

2015

• Zmiana formy prawnej na spółkę akcyjną.

• Zakończenie budowy zakładu produkcyjnego i oddanie do użytku.

• Rozpoczęcie produkcji fotowoltaicznej fasady wentylowanej.

• Rozpoczęcie prac B+R nad zastosowaniem QD.

2016

• Uruchomienie produkcji w nowym zakładzie produkcyjnym w SSE Mielec.

• 1 światowe komerycjne przeskalowanie  ogniw fotowoltaicznych drukowanych DSSC.

2017

• Pozyskanie inwestora zewnętrznego NEWBERG ML SP z o.o. (objęcie 21.5k akcji im. serii B za PLN 3m) i drugiego inwestora zewnętrznego (objęcie 135.6k 
akcji im.) serii B1 za PLN2m.

• Zakup gruntu pod budowę nowej hali dedykowanej do produkcji ultralekkich systemów paneli fotowoltaicznych dla segmentu BIPV.

• Split akcji spółki w stosunku 1:10.

• PVGLASS+ Rozpoczęcie sprzedaży fotowoltaicznej szyby zespolonej o zmiennej transparentności możliwości świecenia.

2018

• Emisja akcji serii C i pozyskanie PLN 32.4m netto na rozwój projektów infrastrukturalnych i B+R (m.in. Quantum Glass) oraz rozwój na nowych rynkach.  
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Załącznik 2: Finansowanie grantowe 

Lp. Przedmiot Dofinansujący 
Koszt netto 

projektu (PLN m) 

Wydatki 
kwalifikowane 

(PLN m) 

Dotacja 
przyznana 

(PLN m) 

udział 
dotacji 

(%) 

Zakończenie realizacji 
projektu 

1 
Utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w firmie ML System 
poprzez stworzenie fotowoltaicznego laboratorium badań i pomiarów 
ogniw krzemowych oraz organicznych 

RPO 
Województwa 

Podkarpackiego 
3.877 3.877 2.714 70.0% XII.2012 

2 
Wdrożenie własnej nowej technologii produkcji krzemowych 
hybrydowych paneli fotowoltaicznych NoFrost 

BGK 6.001 6.000 4.000 66.7% XII.2013 

3 
Rozwój ultranowoczesnych technologii i materiałów amorficznych do 
spajania elektrod ogniw słonecznych 

RPO 
Województwa 

Podkarpackiego 
2.637 2.637 2.110 80.0% VI.2014 

4 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy ML System Sp. z o.o.” PARP 0.535 0.535 0.402 75.1% VIII.2014 

5 
Kompleksowy program badawczy mający na celu komercjalizację ogniw 
fotowoltaicznych DSSC” (PO innowacyjna gospodarka) 

NCBiR 12.107 12.107 9.404 77.7% XI.2014 

6 
Pozyskanie wiedzy technicznej nt. współdziałania komponentów 
elektronicznych w Inwerterze fotowoltaicznym dla aplikacji BIPV 

RPO 
Województwa 

Podkarpackiego 
1.835 1.835 1.468 80.0% II.2015 

7 
Analiza zjawiska konwersji spektralnej w zero-wymiarowych 
strukturach półprzewodnikowych 

RPO 
Województwa 

Podkarpackiego 
2.568 2.568 2.568 100% III.2015 

8 
Automatyzacja procesu produkcji panelu fotowoltaicznego NoFrost 
poprzez zakup robota pozycjonującego wraz z systemem sterowania” 

RPO 
Województwa 

Podkarpackiego 
0.760 0.760 0.340 44.7% III.2015 

9 
Wdrożenie systemu B2B integrującego zarządzanie procesami 
zamówień i realizacji usług serwisowych/monitoringu  

PARP 1.500 1.500 1.041 70.0% III.2015 

10 
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych 
zachodzących pomiędzy firmą ML System a jej partnerami 

PARP 0.948 0.948 0.647 68.2% V.2015 

11 
Produkcyjne wdrożenie przez ML System hybrydowego panelu 
fotowoltaicznego NoFrost 

PARP 47.992 39.910 20.000 50.0% XII.2015 

12 
PVGLASS+ wdrożenie do produkcji fotonicznej, wielofunkcyjnej szyby 
zespolonej 

PARP 10.000 10.000 7.000 70.0% VII.2017 

13 
ULTRAPV - wdrożenie produkcji ultralekkiego systemu paneli 
fotowoltaicznych dla sektora BIPV 

PARP 33.878 29.747 20.000 67.5% 
planowane 

zakończenie: XII.2018 

14 
Wprowadzenie przez ML System SA akcji do publicznego obrotu na 
GPW w Warszawie 

PARP 0.538 0.538 0.269 50.0% 
 planowane 

zakończenie: X.2018 

15 
Quantum Glass - cienkowarstwowy konwerter promieniowania 
elektromagnetycznego 

PARP 38.793 32.793 19.666 60.0% 
planowane 

zakończenie: VIII.2020 

16 Aktywny zestaw szybowy dla budownictwa energetycznie dodatniego NCBiR 12.992 12.992 10.209 78.6% 
planowane 

zakończenie VI.2018 

17 Multibusbarowy, semielastyczny moduł fotowoltaiczny (PVBB+) 
RPO 

Województwa 
Podkarpackiego 

9.933 9.933 6.953 56.9% III’2018 

18 Idea Lab - Rozwój istniejącego zaplecza B+R ML System 
RPO 

Województwa 
Podkarpackiego 

17.306 17.306 10.384 60.0% 
planowane 

zakończenie VI.2019 

19 Rozwój Fotowoltaicznego Centrum Badawczo-Rozwojowego ML System 
Ministerstwo 

Rozwoju i 
Finansów 

18.825 18.825 13.159 70.0% 
planowane 

zakończenie I.2020 

20 Badania innowacyjnych technologii dla rozwiązań Smart City 
RPO 

Województwa 
Podkarpackiego 

13.319 13.319 9.349 70.0% 
planowane 

zakończenie V.2020 

21 
MLSYSTEM -  heatable, integrated photovoltaics with insulated glass 
units 

Komisja 
Europejska 

0.307 0.307 0.215 70.0% XII.2015 

22 
Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i 
baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i superkondensatora 
przeznaczone do zastosowań specjalnych* 

NCBiR 4.506 4.506 2.704 60.0% XII.2020 

23 
Zastosowanie struktur niskowymiarowych dla poszerzenia spektrum 
absorpcji i zwiększenia wydajności krzemowych ogniw w architekturze 
IBC lub BIFACIAL 

NCBiR 34.591 34.591 25.768 74.5% I.2022 

Źródło: Spółka. *projekt realizowany w konsorcjum – podano wartości nakładów i dotacji przypadających na spółkę. 
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Załącznik 3. Opis głównych technologii PV. 

Rysunek 27. Główne technologie produkcji ogniw/modułów PV 

 

Źródło: Spółka. 

 

Ogniwa fotowoltaiczne (ogniwa słoneczne, ogniwa PV) wytwarzają prąd poprzez konwersję 

energii promieniowania słonecznego w energie elektryczną przy wykorzystaniu zjawiska 

fotowoltaicznego. W celu maksymalizacji efektu, ogniwa łączone są w moduły PV. 

Ogniwa PV oparte są w większości przypadków na półprzewodnikowych złączach p-n (p – 

positive, n – negative). Ogniwo słoneczne składa się z dwóch warstw: jednej ujemnie 

naładowanej i drugiej naładowanej dodatnio. Światło padając na ogniwo inicjuje reakcję 

fizyczną, w efekcie której powstaje prąd stały. Następnie za pomocą przetwornika zwanego 

falownikiem prąd stały konwertowany jest na prąd zmienny (wykorzystywany w sieci 

elektrycznej i przez większość urządzeń).  

Światło słoneczne możemy traktować jako fale rozchodzące się w przestrzeni z pewną 

częstotliwością, lub strumień fotonów (kwantów), z których każdy niesie energię. Fotony 

zderzając się z elektronami przekazują im całą niesioną przez siebie energię, przy czym przy 

odpowiednio dużej jej wartości dochodzi do zjawiska fotoemisji, czyli wybicia elektronów z 

orbit atomowych. Atom który stracił elektron uzyskuje ładunek dodatni (+e), a miejsce w 

którym brakuje elektronu nazywamy dziurą (-e). Zjawisko fotoemisji elektronów zachodzi 

najszybciej w atomach posiadających dużą ilość tzw. elektronów walencyjnych, poruszających 

się po orbitach najdalej położonych od jądra. Przykładem takiego pierwiastka jest krzem, który 

posiada na ostatniej powłoce 4 elektrony walencyjne. Krzem chociaż nie jest metalem, ma 

zdolność do przewodzenia prądu. Przewodność ta jest jednak niewielka, dlatego w technice 

wykorzystuje się krzem modyfikowany, jako półprzewodnik typu "n" i "p".  
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Półprzewodnik typu n (negative) uzyskuje się przez dodanie w procesie wzrostu kryształu 

domieszek pięciowartościowych, czyli takich, które posiadają o 1 elektron walencyjny więcej 

od krzemu (np. fosfor, arsen, antymon). Ten piąty elektron z powodu braku pary nie będzie 

brał udziału w tworzeniu wiązania kowalencyjnego. Będzie słabo związany z jądrem, a więc 

niewielka ilość energii będzie potrzebna, aby zerwać to wiązanie. 

Półprzewodnik typu p (positive) uzyskuje się analogicznie poprzez dodanie do kryształu 

pierwiastków trójwartościowych (np. bor, ind, glin), co spowoduje zdekompletowanie jednego 

z wiązań kowalencyjnych w sieci krystalicznej i powstanie dziur elektronowych. 

Przy połączeniu ze sobą obu półprzewodników powstaje między nimi różnica potencjałów i 

zaczyna płynąć prąd. Jego wartość jest niewielka, ale jeśli doprowadzimy do układu energię 

fotonów różnica potencjałów gwałtownie wzrośnie. 

Obecnie technologie fotowoltaiczne można podzielić na trzy grupy. Za ogniwa pierwszej 

generacji uważa się te, które wykonane są na bazie krystalicznego krzemu, II generacja to 

ogniwa cienkowarstwowe, natomiast trzecią generację stanowią ogniwa, które nie mają już 

typowego złącza p-n oraz mają za zadanie przekroczyć barierę Shockleya-Queissera, którą jest 

poziom 31% sprawności dla pojedynczego złącza. Do odmiennej kategorii można zaliczyć 

ogniwa wielozłączowe lub tandemowe, które dzięki połączeniu kilku różnych warstw z różnych 

materiałów osiągają wysokie sprawności konwersji (nawet do 50%). 

Sprawność to wielkość fizyczna określająca w jakim stopniu ogniwo przetwarza energię 

wejściową na wyjściową (jakie są straty energii w procesie). Poniżej przedstawiamy sprawność 

dla poszczególnych technologii ogniw fotowoltaicznych. 

Tabela 19. Sprawność głównych technologii PV 

Technologia Sprawność (%) 

I generacja (ogniwa wykonane w technologii krzemowej) 

mJ (multiJunction, ogniwa wielozłączowe) 30-43% 

sc-Si / mono-Si (ogniwa krzemowe monokrystaliczne) 14-20% 

mc-Si / multi-Si (ogniwa krzemowe polikrystaliczne) 13-18% 

II generacja (ogniwa cienkowarstwowe) 

a-Si:H (amorphous silicon, krzem amorficzny) 6-9% 

µc – Si (microcrystalline silicon, krzem mikrokrystaliczny) 6-11% 

CdTe (tellurek kadmu) 9-11% 

CI(G)S (Miedź-Ind-Gal-Selen) 10-12% 

III generacja 

DSSC (Dye Sensitized Solar Cells, ogniwa barwnikowe) 11% 

oSC (organic Solar Cell, ogniwa organiczne) 4-6% 

Źródło: Spółka, Vestor DM. 

Jak widać na rysunku 28, sprawność poszczególnych technologii na przestrzeni ostatnich lat 

zdecydowanie wzrosła, przy ogniwach wielozłączowych osiągających ponad 40%, tradycyjnych 

ogniwach I generacji osiągających ponad 20%, a technologiach III generacji (kropki kwantowe 

czy ogniwa organiczne) osiągających sprawności na poziomie kilkunastu %. Zwracamy też 

uwagę na to, że te statystyki zazwyczaj dotyczą warunków laboratoryjnych i ogniw wielkości 

kilku milimetrów kwadratowych, podczas gdy sprawności ogniw o skali przemysłowej są 

istotnie niższe. 
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Rysunek 28. Postęp technologiczny w fotowoltaice – sprawność poszczególnych technologii (%) 

 

Źródło: NREL (National Renewable Energy Laboratory). 

Dodatkowo, zwracamy uwagę, iż sprawność jest tylko jednym z wielu parametrów 

określających „jakość” danej technologii, natomiast kluczowym parametrem jest uzysk (ilość 

wyprodukowanej energii elektrycznej) z modułu o danej mocy/powierzchni. Poza sprawnością 

na uzysk wpływa m.in.: 

(1) Temperatura (przykładowo, moc znamionowa ogniw podawana jest dla 250C, podczas 

gdy typowe moduły dachowe pracują zwykle w temperaturze 55-750C, co wywołuje 

spadek wytwarzanej mocy o 12-25% wartości znamionowej). 

(2) Wentylacja oraz inne warunki pogodowe (zacienienie, pył, kurz). 

(3) Straty techniczne (falownik/inwerter, przewody).  

 

Ogniwa PV - I generacja  

Technologie ogniw pierwszej generacji oparte są na krzemie krystalicznym (mono- lub 

multi/polikrystalicznym) i wykorzystaniu złącza p-n. Krzem jest najistotniejszym materiałem do 

produkcji ogniw PV. To drugi pod względem powszechności występowania pierwiastek na 

świecie, dostępny niemal w nieograniczonych ilościach. Obecnie technologie I generacji 

obejmują 93-94% rynku, zgodnie z raportami IRENA z 2017 r. Najważniejszą cechą ogniw tej 

generacji jest bardzo wysoka sprawność sięgająca 14-22% (powtarzalna na skalę 

przemysłową). Na rynku dostępne są ogniwa wytwarzane z krzemu mono- i polikrystalicznego, 

oraz taśmy i folie krzemowe. 

Ogniwa monokrystaliczne (sc-SiC) wykonywane są z jednego monolitycznego kryształu krzemu 

i posiadają charakterystyczny ciemny kolor. Tworzone są z jednego kryształu krzemu o 

uporządkowanej strukturze wewnętrznej, przez co osiągają najwyższą sprawność sięgającą 

22% i największą żywotność. Wytwarzanie tych ogniw wymaga wyprodukowania pojedynczych 

kryształów krzemu, najczęściej w praktyce stosowany do tego jest proces Czochralskiego 

polegający na wyciąganiu pojedynczego kryształu krzemu z roztopionej masy polikryształów. 
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Ogniwa polikrystaliczne (mc-Si) wytwarzane są z oszlifowanych płytek krzemowych ułożonych 

nieregularnie względem ich struktury krystalicznej. Koszt wyprodukowania ogniw 

polikrystalicznych jest zdecydowanie mniejszy i mniej energochłonny, co przekłada się na cenę, 

lecz ogniwa te posiadają mniejszą sprawność. Płytki polikrystaliczne odróżnia, także kolor 

niebieski w porównaniu do ciemniejszych monokrystalicznych. Produkcja polikryształów 

zachodzi w specjalnych formach, gdzie kryształy krzemu są najpierw topione, a następnie po 

wystudzeniu cięte na prostokątne płytki o grubości <0.2 mm.  

Ogniwa PV - II generacja  

Ogniwa drugiej generacji zbudowane są analogicznie do generacji I w oparciu o złącze p-n. 

Składają się z cienkich warstw o grubości od 1 do 4 mikrometrów, osadzanych na tanim 

podłożu, takim jak szkło, polimer albo metal. W efekcie wymagają one znacznie mniejszej ilości 

materiału półprzewodnikowego do absorpcji i konwersji na energię elektryczną tej samej ilości 

światła słonecznego (do 99% mniej niż w przypadku krystalicznych ogniw słonecznych). 

Ponadto z cienkich folii można produkować elastyczne, lekkie konstrukcje, które wykorzystuje 

się jako elementy budowlane (zintegrowane z budynkiem instalacje fotowoltaiczne BIPV). 

Obecnie stosowane są trzy podstawowe typy ogniw cienkowarstwowych: ogniwa z 

amorficznego krzemu (a-Si i a-Si/μc-Si), ogniwa z tellurku kadmu (CdTe) oraz ogniwa z selenku 

miedziowo-indowego CuInSe2 (Copper-Indium-Selenide – CIS) i selenku miedziowo-indowo-

galowego CuInGaSe2 (Copper-Indium-Gallium-Diselenide – CIGS). Do zalet ogniw 

cienkowarstwowych można zaliczyć: oszczędność czystych materiałów półprzewodnikowych, 

niskie straty materiałowe – unika się hodowania kryształu i cięcia bloku monokrystalicznego, 

zintegrowany proces łączenia szeregowego modułów w zależności od wymaganego napięcia 

baterii na wyjściu. Stosowanie techniki cienkowarstwowej umożliwia prostą realizację stosu 

ogniw, czyli struktury warstwowej, połączonych szeregowo złącz p-n o różnych wartościach 

przerwy energetycznej, oraz pozwala na lepsze wykorzystanie widma słonecznego, a tym 

samym zwiększa sprawność konwersji. W przypadku ogniw opartych o CIS możliwa jest 

produkcja metodą przemysłowego druku, który jest bardzo tanim i wydajnym sposobem 

produkcji ogniw. Warto zauważyć, że żywotność krzemu w postaci bezkształtnej (a-Si) jest 

ponad dwukrotnie niższa od krzemu monokrystalicznego i wynosi ok. 10 lat 

Ogniwa PV - III generacja  

Do zalet ogniw fotowoltaicznych trzeciej generacji bez wątpienia można zaliczyć ich niewielką 

wagę, niższy koszt wytwarzania w porównaniu do ogniw pierwszej i drugiej generacji, 

możliwość sterowania kolorem i transparentnością ogniwa dzięki zastosowaniu 

wielobarwnych związków chemicznych oraz bardzo cienkich warstw. Systemy fotowoltaiczne 

trzeciej generacji bazują na takich technologiach jak:  

 Ogniwa słoneczne Grätzela DSSC (ang. dye-sensitized solar cells).  

 Ogniwa słoneczne oparte o kropki kwantowe (QDSC).  

 PSC - perowskitowe ogniwa słoneczne.  

 Organiczne ogniwa fotowoltaiczne (OPV). 

Na dzień dzisiejszy wydajność ogniw III generacji nie może konkurować ze sprawnością 

typowych ogniw krzemowych, ale dzięki ogromnym postępom w dziedzinie nowych 

materiałów, co roku obserwuje się kolejne rekordy wydajności. Ponadto ogniwa trzeciej 

generacji można zastosować tam, gdzie użycie tradycyjnych ogniw nie byłoby możliwe, m.in. 

dopuszczalna jest integracja z budynkiem, ubraniem czy torbą. Ogniwa półprzezroczyste mogą 

pokrywać dachy szklarni czy świetlików, bo częściowo przepuszczają promieniowanie, a 

elastyczne ogniwa można rozwinąć i wykorzystywać energię słoneczną do naładowania 

sprzętów codziennego użytku w miejscu, gdzie nie ma dostępu do tradycyjnej elektryczności. 
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DSSC (ogniwa barwnikowe) 

Ogniwa fotowoltaiczne typu DSC lub DSSC (ang. Dye-sensitized Solar Cells, ogniwa 

barwnikowe), zwane również ogniwami fotoelektrochemicznymi, to niedrogie ogniwa, w 

których konwersja energii zachodzi w sposób podobny do tego, w jaki następuje w roślinach i 

algach. Zasada działania ogniwa jest stosunkowo prosta - barwnik pochłania promieniowanie 

słoneczne i zamienia je w energię elektryczną. Podstawową przewagą tego typu ogniw jest 

wprowadzenie barwników organicznych (nanocząsteczek) i dwutlenku tytanu (TiO2) w miejsce 

drogich półprzewodników i pierwiastków wykorzystywanych powszechnie do absorbowania 

światła słonecznego. Barwnik i elektrolit to kluczowe komponenty barwnikowych ogniw 

słonecznych, zapewniające ich właściwe i efektywne działanie. Gdy na powierzchnię ogniwa 

pada promieniowanie elektromagnetyczne, cząsteczki barwnika ulegają wzbudzeniu do 

wyższego stanu elektronowego.  

Niewątpliwą zaletą ogniw uczulanych barwnikiem jest niewielka wrażliwość na zmianę 

temperatury, wadą zaś konieczność stosowania ciekłego elektrolitu ograniczającego znacznie 

ich żywotność. Rozwiązaniem tego problemu może być kompromis w zakresie sprawności i 

trwałości uzyskiwany przez zastosowanie polimerowego elektrolitu żelowego lub rezygnacja z 

elektrolitu na rzecz stałego półprzewodnika typu p. Potencjał rozwoju technik realizacji ogniw 

DSC tkwi w niskich kosztach procesu technologicznego i materiału (głównie absorbera) oraz 

możliwości zastosowania odnawialnych związków organicznych. Można je zastosować w 

elementach transparentnych, takich jak szyby wystawowe, świetliki. 

Ogniwa organiczne 

Innym rodzajem ogniw trzeciej generacji są organiczne ogniwa fotowoltaiczne – urządzenia, w 

których konwersja energii słonecznej na energię elektryczną następuje przy użyciu 

małocząsteczkowych molekuł organicznych oraz polimerów elektroaktywnych. Ogniwa te 

mogą być wykonane jako elastyczne, co daje możliwość szerokiego stosowania ich w 

budownictwie. Technologie produkcji organicznych ogniw fotowoltaicznych mogą być 

nieskomplikowane, co gwarantuje ich niską cenę. Najprostsze ogniwo organiczne zbudowane 

jest z pojedynczej warstwy półprzewodnika organicznego, znajdującego się między dwoma 

elektrodami. Podstawową wadą tego typu ogniw stanowi niska sprawność.  

Perowskity 

Kolejne ogniwa III generacji to ogniwa oparte o perowskity. Są to materiały o specyficznym 

ułożeniu siatki krystalicznej. Ich właściwości nie determinuje skład, lecz struktura ułożenia 

atomów. Jedne występują w naturze (np. w skałach, magmie), inne można wytwarzać w 

laboratoriach w procesie syntezy chemicznej. Najbardziej interesujące są tzw. perowskity 

hybrydowe. Oznacza to, że są materiałem po części organicznym, a po części nieorganicznym. 

Takie połączenie w naturze występuje bardzo rzadko i daje w rezultacie unikalne właściwości. 

Perowskity są świetnymi pochłaniaczami światła. Lepszymi nawet niż dotychczasowy 

champion arsenek galu, który z kolei jest znacznie lepszy od najbardziej popularnego dzisiaj 

krzemu. Dzięki temu są w stanie pochłonąć światło w ultracienkich warstwach. Zmniejsza to 

przynajmniej trzykrotnie zużycie materiału niezbędnego do wyprodukowania takiego ogniwa. 

Materiał ten wytwarzany jest w procesie syntezy chemicznej z bardzo tanich materiałów 

startowych. Zasoby są, tak jak w przypadku krzemu, teoretycznie nieograniczone. Bardzo 

praktyczne jest również to, że ogniwa można wytwarzać w procesie mokrej chemii. To znaczy, 

że perowskit można po prostu nadrukować na niemal każdą powierzchnię. 

Wykorzystując tę technologię niedługo będziemy mogli wykonać fotoogniwo nie tylko na 

fragmencie dachu ale wręcz na całym dachu. Ogniwem może być pokryta perowskitem 

dachówka, czy cała szyba w oknie, obudowa laptopa, kadłub jachtu, itp. możliwości są niemal 

nieograniczone. Sprawność fotoogniw na bazie perowskitów dochodzi do 20%. Główne 

problemy tej technologii na obecnym etapie jest niska stabilność i szybka degradacja. 
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Ogniwa oparte o kropki kwantowe (QDSC, Quantum Dot Solar Cell) 

Kropki kwantowe to nanokryształki półprzewodnika o wielkości od kilku do nawet kilkuset nm. 

Swoimi własnościami przypominają atomy ze względu na to, że widmo emitowanego przez nie 

światła, podobnie jak w przypadku atomów, składa się z wąskich linii o ściśle określonych 

długościach fali.  

Zastosowanie kropek kwantowych do budowy ogniw fotowoltaicznych nie tylko może 

znacząco poprawić wydajność konwersji, ale również daje możliwość dopasowania 

spektralnego, tzn. możliwość absorpcji żądanej długości fali elektromagnetycznej. Przewaga 

nanostruktur wynika z możliwości jednoczesnego uczulenia ogniwa na kilkanaście, a nawet 

kilkadziesiąt różnych długości fal. Ponieważ absorpcja półprzewodnikowych kropek 

kwantowych zależy od ich wielkości, w łatwy sposób można poprzez dobór odpowiedniej 

wielkości kropek wybrać jaki zakres fali elektromagnetycznej ma być zaabsorbowany. QDSC 

mogą działać jak filtry wycinając np. szkodliwe promieniowanie UV czy nadmierną ilość IR. 

Istotnym jest również aspekt możliwości generacji więcej niż jednej pary elektron-dziura 

wskutek absorpcji pojedynczego wysokoenergetycznego fotonu. Taki efekt nie jest 

obserwowany dla materiałów bulkowych takich jak np. krzem, gdzie jeden foton może 

generować tylko jedną parę elektron-dziura. Generacja więcej niż jednej pary elektron-dziura 

w kropkach kwantowych pozwala na osiągnięcie dla tego materiału efektywności konwersji 

większej niż 100%.  

Zarówno ogniwa organiczne jak i oparte o perowskity mogą być całkowicie przezierne, ale ich 

problemem jest szybka degradacja związana z procesami utleniania oraz fakt, iż są one 

niestabilne temperaturowo (w przypadku perowskitów dodatkowo problemem jest 

niestabilność w otoczeniu pary wodnej). Kropki kwantowe są stabilniejsze co oznacza, że nie 

ulegają degradacji, nie tracą sprawności z czasem i są odporne na warunki atmosferyczne. 

Dodatkowo kropki kwantowe mogą również świecić. To co jest ich wielką zaletą, może też być 

ich słabością, a mianowicie nanometryczny rozmiar.  

Kropki kwantowe i perowskity mogą być równie łatwo nakładane na powierzchnie, mogą być 

równie tanie w wytwarzaniu, jednak na tym kończą się podobieństwa. Kropki kwantowe są 

stabilniejsze co oznacza, że nie ulegają degradacji, nie tracą sprawności z czasem i są odporne 

na warunki atmosferyczne. Ponadto mogą być całkowicie przezierne/transparentne lub mieć 

ustalony kolor, co w przypadku materiału perowskitowego jest niemożliwe. Dodatkowo kropki 

kwantowe mogą również świecić. To co jest ich wielką zaletą, może też być ich słabością, a 

mianowicie nanometryczny rozmiar.  

Wytwarzanie struktur kwantowych od kilku do kilkudziesięciu nanometrów jest możliwe tylko 

przy zastosowaniu ściśle kontrolowanych metod epitaksjalnego wzrostu warstw krystalicznych 

(np. epitaksji z wiązek molekularnych, czyli nanoszenia warstw krystalicznych o grubości 

pojedynczej warstwy atomowej). Wysoki koszt wytwarzania może być zniwelowany przez 

wysoką sprawność ogniw używanych w układzie z koncentratorami. Struktury kwantowe mogą 

być stosowane zarówno w celu poprawy sprawności krystalicznych ogniw I generacji, jak 

również w nowych technologiach, np. z elektrolitycznym nośnikiem ładunku. 

Prace nad zastosowaniem kropek kwantowych jako konwerterów promieniowania 

elektromagnetycznego są prowadzone w wielu światowej rangi jednostkach naukowych 

takich, jak: NIMS Japan, Oxford University, University of Chicago, Columbia University, Los 

Alamos National Laboratory, co pokazuje iż tematyka jest interesująca i ma ogromny potencjał 

aplikacyjny. Prace te jednak skupiają się wokół laboratoryjnej skali ogniw opartych na kropkach 

kwantowych. Nad zastosowaniem kropek kwantowych w aspekcie konwersji energii fali 

elektromagnetycznej w skali przemysłowej pracuje jedynie kilka ośrodków na całym świecie 

m.in.: ośrodek badawczy w Los Alamos - gdzie trwają prace nad stworzeniem „Solar Window”. 

Jednak naukowcy w Los Alamos skupiają się na użyciu QDs jedynie jako kolektora 

promieniowania EM. Prowadzone były również prace mające na celu stworzenie farby na bazie 
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QDs, która to nałożona na materiał przewodzący (TCO) miała generować prąd elektryczny. W 

założeniu miał to być sposób na wielkopowierzchniowe i tanie ogniwa słoneczne na bazie QDs. 

Prace te prowadzono na University of Waterloo in Canada we współpracy z Department of 

Chemistry and Biochemistry at the University of Notre Dame in Indiana, niestety szereg 

problemów przyczynił się do zaprzestania  kontynuacji badań w tym kierunku. 

Prace prowadzone w ML System mają za zadanie wykorzystanie QDs jako absorbera i 

konwertera promieniowania elektromagnetycznego i w tym aspekcie według wiedzy Spółki 

nikt nie prowadzi badań nad rozwijaniem tej technologii w skali przemysłowej. 

Warto zwrócić uwagę, iż zauważa się obecnie rosnącą tendencję na zwiększenie potencjału 

produkcyjnego kropek kwantowych. Powstają nowe procesy syntezy pozwalające na 

produkcję dużej ilości nanomateriałów w krótkim czasie przy jednoczesnym utrzymaniu niskich 

kosztów produkcji. Mogą one  znacząco przyspieszyć wzrost zastosowania QDs w fotowoltaice. 

 

Panele w oparciu o ogniwa wielozłączowe  

Ogniwa wielozłączowe to połączenie dwóch lub więcej materiałów półprzewodnikowych o 

optymalnie dobranych własnościach optycznych (widma absorbcji) i elektrycznych (przerwa 

energetyczna). Ogniwa heterozłączowe mogą być wykonane z krzemu oraz stopu galu, indu i 

fosforu. Ogniwa heterozłączowe w połączeniu z zastosowaniem koncentratorów pozwalają na 

absorpcję światła z szerszego pasma niż ogniwa oparte tylko na jednym złączu. Dzięki temu 

można zwiększyć uzyski prądowe i osiągnąć sprawność konwersji energii rzędu 45%. 

Maksymalna teoretyczna sprawność ogniw opartych o 3 złącza wynosi 50%, dla porównania w 

przypadku tradycyjnych ogniw jednozłączowych limit ten wynosi ok. 31%. Moduły bazujące na 

wielozłączowych ogniwach ze względu na wysoką sprawność przetwarzania energii 

elektrycznej należą do najwydajniejszych rozwiązań na rynku fotowoltaicznym. Ich wadą 

natomiast jest bardzo wysoka cena. 
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Zastrzeżenia prawne 
Niniejszy materiał został przygotowany przez Vestor Dom Maklerski S.A. (“Vestor DM”) z siedzibą w Warszawie, al. 

Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000277384, NIP 1080003081, 

REGON 140943747, kapitał w wysokości 1.811.570 PLN, w całości wpłacony, podmiot podlegający przepisom Ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1768 – j.t. z późn. zm.), Ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1639 – j.t. z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1289 – j.t. z późn. zm.).  

Vestor DM podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a niniejszy dokument został sporządzony w ramach 

zakresu działalności wykonywanej przez Vestor DM. 

Niniejszy dokument stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji 

(UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w 

odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć 

zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy w związku z powyższym nie został on przygotowany zgodnie z wymogami 

prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych i nie podlega żadnym zakazom w zakresie 

rozpowszechniania badań inwestycyjnych.  

Niniejszy dokument stanowi rekomendację w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 

2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 

w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej 

prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię 

inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów. 

Niniejszy raport został sporządzony i udostępniony do dystrybucji przez Vestor DM z przeznaczeniem dla klientów 

profesjonalnych i instytucjonalnych, zgodnie z definicjami zawartymi w wyżej wymienionych regulacjach, jak również 

innych kwalifikowanych klientów Vestor DM upoważnionych do otrzymywania rekomendacji w oparciu o zawarte 

umowy o świadczenie usług maklerskich. Odbiorcy, którzy nie są klientami profesjonalnymi lub inwestorami 

kwalifikowanymi w powyższym rozumieniu, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie 

niniejszego raportu powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego w celu uzyskania niezbędnych 

wyjaśnień dotyczących jego treści.    

Vestor DM nie jest obowiązany do zapewnienia, czy instrumenty finansowe, do których odnosi się niniejszy dokument, 

są odpowiednie dla danego inwestora, w związku z powyższym przy sporządzeniu niniejszego dokumentu Vestor DM 

nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Sam fakt otrzymania niniejszego raportu nie 

oznacza, że jego odbiorcy będą traktowani jako klienci Vestor DM. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte 

w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości 

dotyczących takich inwestycji, bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym. 

Odbiorcy niniejszego raportu muszą dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego 

niniejszy raport się odnosi jest dla nich odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte biorąc pod uwagę ich 

własną strategię oraz sytuację prawną i finansową. Vestor DM nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych 

z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym. Należy 

zwrócić uwagę, że podstawy i poziomy opodatkowania mogą ulegać zmianom. 

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszym raporcie nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy 

podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na 

indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji.  

Niniejszy dokument ma jedynie informacyjny charakter i (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, 

subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu 

oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe (iii) nie 

stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych 

Niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w 

oparciu o ogólnodostępne informacje w tym informacji publikowanych przez Emitenta. Informacje i opinie zawarte w 

niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez Vestor DM w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, 

jednakże Vestor DM oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub 

pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia. Każda 

osoba otrzymująca niniejszy raport będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie na własną rękę badań oraz analiz 

informacji w nim zawartych i będzie odpowiedzialna za ocenę korzyści oraz ryzyk związanych z instrumentami 

finansowymi będącymi przedmiotem niniejszego dokumentu.  
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Niniejszy raport zawierać będzie odesłania do stron internetowych lub adresy takich stron. Z wyjątkiem sytuacji, kiedy 

raport odsyła do strony internetowej Vestor DM, Vestor DM oświadcza, że nie weryfikował tych stron internetowych 

i nie bierze odpowiedzialności za ich zawartość. Tego rodzaju adresy internetowe i odesłania (włączając w to adresy i 

odesłania do strony internetowej Vestor DM) zostały udostępnione jedynie dla wygody odbiorców raportu, w związku, 

z czym ich zawartość nie stanowi części tego dokumentu.  

Niniejszy raport może zawierać rekomendacje, informacje i opinie, które nie są kierowane, ani przeznaczone do 

rozpowszechniania, publikowania, udostępniania lub wykorzystywania przez osoby lub podmioty, które są 

obywatelami, rezydentami lub znajdują się w jakiejkolwiek lokalizacji, miejscowości, stanie, państwie, lub jurysdykcji, 

gdzie takie ich rozpowszechnianie, publikowanie, udostępnianie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z prawem lub 

odpowiednimi regulacjami, lub które wymagałyby dla Vestor DM i jego podmiotów powiązanych jakiejkolwiek 

rejestracji lub uzyskania zezwolenia w takiej jurysdykcji, w szczególności w jurysdykcjach, w których Vestor DM i jego 

podmioty powiązane nie są już zarejestrowane lub nie uzyskały jeszcze zezwolenia na obrót instrumentami 

finansowymi.  

Niniejszy materiał może dotyczyć inwestycji lub instrumentów finansowych podmiotu spoza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, które nie podlegają nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego, ani inny 

właściwy organ. Dalsze informacje odnośnie tego, kiedy taka sytuacja może mieć miejsce, dostępne są na życzenie. 

NINIEJSZY DOKUMENT, BĄDŹ JEGO KOPIA NIE POWINIEN BYĆ ROZPOWSZECHNIANY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO 

W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, AUSTRALII, JAPONII, ANI UDOSTĘPNIANY OBYWATELOM LUB 

REZYDENTOM TYCH PAŃSTW, GDZIE ROZPOWSZECHNIANIE TEGO DOKUMENTU MOŻE BYĆ OGRANICZONE PRZEZ 

PRAWO. W TAKICH PRZYPADKACH OSOBY ROZPOWSZECHNIAJĄCE NINIEJSZY DOKUMENT POWINNY ZAPOZNAĆ SIĘ I 

DOSTOSOWAĆ DO WSZELKICH TEGO TYPU OGRANICZEŃ.  

VESTOR DM INFORMUJE, ŻE INWESTOWANIE ŚRODKÓW W INSTRUMENTY FINANSOWE WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM 

UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW. 

VESTOR DM ZWRACA UWAGĘ, ŻE NA CENĘ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH MA WPŁYW WIELE RÓŻNYCH 

CZYNNIKÓW, KTÓRE SĄ LUB MOGĄ BYĆ NIEZALEŻNE OD EMITENTA I WYNIKÓW JEGO DZIAŁALNOŚCI. MOŻNA DO NICH 

ZALICZYĆ M.IN. ZMIENIAJĄCE SIĘ WARUNKI EKONOMICZNE, PRAWNE LUB POLITYCZNE. 

DECYZJA O ZAKUPIE JAKICHKOLWIEK INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH POWINNA BYĆ PODJĘTA WYŁĄCZNIE NA 

PODSTAWIE PROSPEKTU, OFERTY LUB INNYCH POWSZECHNIE DOSTĘPNYCH DOKUMENTÓW I MATERIAŁÓW 

OPUBLIKOWANYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI POLSKIEGO PRAWA. 

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie, czy gwarancja przyszłych wyników. 

Vestor DM niniejszym nie składa żadnego dorozumianego lub wyrażonego bezpośrednio oświadczenia lub gwarancji 

przyszłych wyników. Cena, wartość lub dochód z instrumentów finansowych, o których mowa w niniejszym raporcie 

może spaść, jak i wzrosnąć. Wartość instrumentów finansowych podlega wahaniom kursowym, które mogą mieć 

pozytywny lub negatywny wpływ na kurs lub dochód z takich instrumentów finansowych. 

Niektóre inwestycje omówione w niniejszym raporcie mogą charakteryzować się dużą zmiennością. Przy inwestycjach 

o wysokiej zmienności mogą wystąpić nagłe i duże spadki ich wartości, co powoduje straty w momencie realizacji 

inwestycji. Straty te mogą być równe początkowej inwestycji. W rzeczywistości, w przypadku niektórych inwestycji 

potencjalne straty mogą przekroczyć kwoty inwestycji początkowej. W takich okolicznościach, inwestor może być 

zobowiązany do zapłaty większej kwoty, aby wyrównać straty. Niektóre takie inwestycje mogą napotykać trudności w 

ich sprzedaży i realizacji, podobnie inwestorzy mogą napotkać trudności z uzyskaniem wiarygodnych informacji na 

temat wartości, lub zagrożeń, na które takie inwestycje są narażone. 

NINIEJSZY DOKUMENT ZOSTAŁ UDOSTĘPNIONY I SPORZĄDZONY WE WSPÓŁPRACY Z EMITENTEM, KTÓRY OTRZYMAŁ  

CZĘŚĆ OPISOWĄ, DO KTÓREJ ZOSTAŁY WPROWADZONE ZMIANY PO OTRZYMANYCH UWAGACH OD EMITENTA. TREŚĆ 

Z PROGNOZAMI I ELEMENTAMI OCENNYMI NIE ZOSTAŁA UDOSTĘPNIONA EMITENTOWI. 

INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WYCEN/PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁKI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM 

DOKUMENCIE NIE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO AUTORYZOWANYCH LUB ZATWIERDZONYCH PRZEZ 

EMITENTA/EMITENTÓW. OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ WYŁĄCZNIE OPINIAMI VESTOR DM. 

W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY VESTOR DM ŚWIADCZYŁ NA RZECZ EMITENTA USŁUGI Z ZAKRESU BANKOWOŚCI 

INWESTYCYJNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI OFEROWANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. W OKRESIE OSTATNICH 12 

MIESIĘCY VESTOR DM BYŁ PODMIOTEM Z KTÓRYM EMITENT MA ZAWARŁ UMOWĘ OFEROWANIA INSTRUMENTÓW 

FINANSOWYCH ORAZ UMOWĘ WSPÓŁPRACY. W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY VESTOR DM OTRZYMAŁ 

WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG DLA EMITENTA. 

VESTOR DM OTRZYMA WYNAGRODZENIE OD SPÓŁKI Z TYTUŁU SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO RAPORTU ORAZ MOŻE 
OTRZYMYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI WYNAGRODZENIE NA PODSTAWIE UMOWY O ŚWIADCZENIE UMOWY Z ZAKRESU 
BANKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ ZAWARTE W PRZYSZŁOŚCI.  
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VESTOR DM INFORUMJE, ŻE WYNGARODZENI OTRZYMYWANE PRZEZ VESTOR DM ORAZ OSOBY SPORZĄDZAJĄCE  
NINIEJSZY DOKUMENT MOŻE BYĆ W SPOSÓB POŚREDNI ZALEŻNE OD WYNIKÓW FINANSOWYCH UZYSKIWANYCH W 
RAMACH TRANSAKCJI Z ZAKRESU BANKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ DOTYCZĄCYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 
EMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ A OPISANYCH POWYŻEJ. TAKA SYTUACJA MOŻE PROWADZIĆ DO POWSTANIA 
POTENCJALNEGO LUB RZECZYWISTEGO KONFLIKTU INTERESÓW. JEDNOCZEŚNIE VESTOR DM OŚWIADCZA, ŻE 
STOSUJE ODPOWIEDNIE REGULACJE WEWNĘTRZNE, KTÓRE MAJĄ SŁUŻYĆ ZARZĄDZANIU TEGO RODZAJU 
KONFLIKTAMI W CELU ELIMINACJI ICH SKUTKÓW I ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWEJ OCHRONY INWESTORÓW, A KTÓRE 
SĄ SZCZEGÓŁOWO OPISANE W DALSZEJ CZĘŚCI NINIEJSZEGO ZASTRZEŻENIA PRAWNEGO. 

W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY VESTOR DM NIE BYŁ UCZESTNIKIEM KONSORCJUM OFERUJĄCYM INSTRUMENTY 

FINANSOWE WYEMITOWANE PRZEZ EMITENTA.  

Vestor DM nie nabywał i nie zbywał instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta/Emitentów na własny 

rachunek celem realizacji umów o subemisje inwestycyjne lub usługowe.  

Vestor DM nie pełni roli animatora rynku ani roli animatora emitenta na zasadach określonych w Regulaminie Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie dla instrumentów finansowych będących przedmiotem niniejszego raportu. 

Vestor DM nie posiada akcji Emitenta tj. instrumentów finansowych będących przedmiotem niniejszej rekomendacji, 

w łącznej liczbie stanowiącej co najmniej 5% kapitału zakładowego. Osoby, które brały udział w sporządzeniu 

rekomendacji nie posiadają akcji Emitenta i nie nabywały w przeszłości akcji Emitenta.  

Vestor DM nie posiada tak bezpośrednio jak i pośrednio instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta, lub 

których wartość zależna jest w istotny sposób od wartości instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta. 

Nie jest jednak wykluczone, że w okresie następnych dwunastu miesięcy, włącznie z okresem obowiązywania niniejszej 

rekomendacji, Vestor DM lub podmioty powiązane z Vestor DM składać będą oferty świadczenia usług na rzecz 

Emitenta, jak również będzie nabywać lub zbywać instrumenty finansowe wyemitowane przez Emitenta, lub których 

wartość zależna jest od wartości instrumentów finansowych wyemitowanych przez Emitenta. 

Podmioty powiązane z Vestor DM lub Vestor DM mogą, w zakresie dopuszczonym prawem, uczestniczyć lub 

inwestować w transakcje finansowe w relacjach z Emitentem, świadczyć usługi na rzecz, pośredniczyć w świadczeniu 

usług na rzecz Emitenta, mieć możliwość lub realizować transakcje Instrumentami finansowymi emitowanymi przez 

Emitenta. 

Vestor DM może, w zakresie dopuszczalnym prawem polskim, oraz innym mającym zastosowanie prawem lub 

regulacjami, świadczyć usługi bankowości inwestycyjnej oraz zarządzania portfelem instrumentów finansowych lub 

zachęcać do korzystania z takich usług spółki/spółek, do których odnosi się niniejszy raport.  

Z wyjątkiem umów maklerskich zawartych z klientami, na podstawie których Vestor DM sprzedaje i kupuje akcje 

Emitenta na zlecenie tych klientów, Vestor DM nie jest stroną jakiejkolwiek umowy, której wykonanie zależy od 

wyceny instrumentów finansowych omawianych w niniejszym raporcie.  

Wynagrodzenie otrzymane przez osoby przygotowujące ten dokument może zależeć pośrednio od wyników 

finansowych uzyskanych przez Vestor DM lub jego podmioty powiązane z transakcji Investment Banking, związanych 

z instrumentami finansowymi wyemitowanymi przez Emitenta. 

Członkowie organów oraz pracownicy Vestor DM mogą, w zakresie nieujawnionym powyżej i dopuszczalnym przez 

prawo, zająć długie lub krótkie pozycje lub posiadać zaangażowanie w inwestycje (włączając instrumenty pochodne), 

do których niniejszy raport nawiązuje stanowiących więcej niż 0,5% wszystkich wyemitowanych akcji przez Emitenta.  

Analitycy sporządzający niniejszy raport pozostają w stosunku pracy z Vestor DM na podstawie zawartej umowy o 

pracę.  

Analitycy Vestor DM działali z należytą starannością sporządzając niniejszy raport. Analiza spółek i instrumentów 

finansowych zawarta w niniejszym raporcie jest oparta o osobiste opinie analityków.  

Wszystkie szacunki i opinie zawarte w raporcie stanowią niezależna opinię analityków na dzień wydania niniejszego 

raportu. 

Vestor DM, członkowie jego organów ani pracownicy nie przyjmują jakikolwiek odpowiedzialności (wynikającej z 

zaniedbania lub na innej zasadzie) za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania niniejszego dokumentu lub jego 

treści.  

Vestor DM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty 

finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z tą 

wyceną. 

Vestor DM zastrzega sobie prawo do zmiany poglądów wyrażonych w niniejszym dokumencie w dowolnym czasie i 

bez powiadomienia. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji tych informacji lub zaprzestania jej całkowicie 

bez uprzedzenia.  
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Vestor DM mógł wydać i może wydać w przyszłości raporty dotyczące Emitenta, które różną się od niniejszego raportu 

i zawierają inne wnioski w porównaniu do informacji zawartych w niniejszym raporcie. Raporty te odpowiadają 

przyjętym w nich założeniom, poglądom i metodom analitycznym analityków, którzy je przygotowywali, a Vestor DM 

nie jest zobowiązany aby dostarczyć inne raporty odbiorcom niniejszego dokumentu.  

Data na pierwszej stronie niniejszego raportu jest datą sporządzenia i opublikowania raportu. Rekomendacja wydana 

przez Vestor DM obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej opublikowania lub do momentu  osiągnięcia 

prognozowanego kursu, chyba, że w tym okresie rekomendacja zostanie zaktualizowana.  W okresie kolejnych 12 

miesięcy Vestor DM zamierza wydać co najmniej aktualizację niniejszego raportu. W przypadku, gdy rekomendacja 

dotyczy kilku spółek, pojęcie „Emitenta” będzie odnosić się do wszystkich z nich. 

Na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy nie licząc rekomendacji zawartej w niniejszym raporcie Vestor DM wydał: 8 

rekomendacji Kupuj, 3 rekomendacji Akumuluj, 4 rekomendacje Neutralnie, 0 rekomendację Redukuj oraz 0 

rekomendacji Sprzedaj. Oprócz powyższego Vestor DM wydał 2 rekomendacje, które nie wskazywały kierunku 

inwestycyjnego w tym 2 na podstawie zawartych umów o świadczenie usługi Equity Research Partner, publikacje 

handlowe w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. 

uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych 

i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, 

która nie wskazywała kierunku inwestycyjnego. Proporcja liczby emitentów instrumentów finansowych 

odpowiadających łącznie każdemu z wymienionych kierunków rekomendacji, dla których to Vestor DM, w okresie 

ostatnich 3 miesięcy, świadczył usługi w zakresie bankowości inwestycyjnej wynosi 12 % (włączając raporty wydane w 

ramach usług Equity Research Partner). 

VESTOR DM NIE WYDAŁ W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY REKOMENDACJI DOTYCZĄCEJ SPÓŁKI ML System S.A.  

Dodatkowe informacje dostępne są na życzenie.  

Jeśli niniejszy raport jest rozpowszechniany przez inną instytucję finansową niż Vestor DM, lub jego podmioty 

powiązane, instytucja ta jest wyłącznie odpowiedzialna za dystrybucję niniejszego raportu. Klienci tej instytucji 

powinny skontaktować się z tą instytucją w celu przeprowadzenia transakcji w papierach wartościowych wskazanych 

w niniejszym raporcie lub w celu uzyskania dodatkowych informacji. Niniejszy raport nie stanowi porady inwestycyjnej 

kierowanej przez Vestor DM do klientów instytucji finansowej dystrybuującej niniejszy raport i Vestor DM, ani jego 

podmioty powiązane, członkowie organów i pracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie lub 

pośrednie szkody wynikające z ich wykorzystania raportu lub jego treść. 

Wszystkie znaki towarowe, oznaczenia i loga użyte w niniejszym raporcie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi 

znakami towarowymi, oznaczeniami lub logami Vestor DM lub jego podmiotów powiązanych.  

Vestor DM jest autorem tego dokumentu. 

Wszystkie materiały prezentowane w niniejszym raporcie, o ile nie zaznaczono inaczej, są objęte prawami autorskimi 

Vestor DM. Żaden z materiałów, ani jej treści, ani jego kopia nie mogą być w żaden sposób zmieniane, przekazywane, 

kopiowane lub przekazywane osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody Vestor DM. 

Copyright © 2018 Vestor DM Dom Maklerski S.A. i / lub podmioty powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Opis zastosowanych w organizacji mechanizmów chińskich murów zapobiegających powstaniu konfliktów interesów: 

W Vestor DM obowiązuje „Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Vestor Domu Maklerskim S.A.”, który 

określa sposób postępowania w celu przeciwdziałania powstawaniu oraz sprawnego zarządzania konfliktami 

interesów poprzez wyeliminowanie ryzyka naruszenia interesu klienta, jak również określa środki i procedury 

zarządzania konfliktami interesów. Obowiązki z zakresu przeciwdziałania powstawaniu, zarządzania oraz 

monitorowania w przypadku powstania konfliktu interesów wykonuje wyznaczona jednostka organizacyjna, której 

pracownicy dysponują następującymi narzędziami zapewniającymi prawidłowe wykonywanie tych zadań: (i) dostęp 

do wszelkiej dokumentacji zarówno Spółki jak i spółki zależnej, (ii) uprawnienia do żądania przedstawienia wyjaśnień 

przez wszystkich pracowników, (iii) możliwość analizowania zawieranych przez osoby powiązane transakcji własnych. 

Dom Maklerski stosuje następujące mechanizmy mające na celu zapobieganie powstawaniu konfliktów interesów, a 

w przypadku istnienia takiego konfliktu - zarządzanie i monitorowanie nimi w celu zapobiegania potencjalnemu 

niekorzystnemu wpływowi na interesy klientów:  

i. Niezależność działania: zapewnienie niezależności działania każdej jednostki organizacyjnej Vestor DM, 

która oznacza w szczególności, że (i) nie istnieje możliwość wywierania niekorzystnego wpływu osób 

trzecich na sposób wykonywania przez pracowników czynności związanych z prowadzeniem przez Vestor 

DM działalności, (ii) zakres zadań danej jednostki organizacyjnej jest przypisany danej jednostce 

organizacyjnej i co do zasady nie krzyżuje się z zakresem zadań innych jednostek organizacyjnych; 

ii. Niezależność wynagrodzeń: Vestor DM zapobiega powstawaniu bezpośrednich zależności pomiędzy 

wysokością wynagrodzeń pracowników wykonujących określone czynności z zakresu działalności 



 
 

 
 

ML System | Sierpień 2018 

Strona | 68 

maklerskiej, z wynagrodzeniem lub zyskami osiąganymi przez osoby wykonujące czynności innego rodzaju, 

które stanowią lub mogą stanowić źródło konfliktu interesów; 

iii. Efektywny nadzór: zapewnienie nadzoru nad pracownikami wykonującymi w ramach swoich 

podstawowych zadań czynności na rzecz i w imieniu klientów, w zakresie działalności prowadzonej przez 

Vestor DM, które to czynności powodują lub mogą powodować wystąpienie sprzeczności interesów 

pomiędzy klientami lub interesami klienta i Vestor DM, w tym: 

 system sprawozdawczości wewnętrznej zapewniający niezwłoczne informowanie osób 

odpowiedzialnych za nadzorowanie przestrzegania zasad określonych w Regulaminie o przypadku 

wystąpienia konfliktu interesów lub ryzyku jego powstania;  

 nadzór nad transakcjami własnymi dokonywanymi przez osoby powiązane, okresowe przeglądy i 

ocena skuteczności wdrożonych przez Vestor DM systemów kontrolnych i procedur; prowadzenie 

wymaganych prawem rejestrów oraz ewidencji, przede wszystkim rejestru konfliktów interesów 

związanych z istotnym ryzykiem naruszenia interesów klienta; 

iv. Odmowa działania: prawo odmowy przez Vestor DM podjęcia działań na rzecz klienta, jeżeli z uwagi na 

zaangażowanie w określone działania na rzecz innego klienta Vestor DM nie może skutecznie zarządzać 

potencjalnymi konfliktami interesów, bądź uniemożliwiają to ograniczenia prawne lub regulacje 

wewnętrzne;  

v. Podział funkcji: organizacja zadań pracowników mająca na celu wyeliminowanie przypadków 

jednoczesnego lub bezpośrednio po sobie następującego wykonywania przez danego pracownika zadań w 

ramach różnych usług świadczonych przez Vestor DM, jeśli mogło by to mieć negatywny wpływ na 

prawidłowe zarządzanie konfliktami interesów;  

vi. Chińskie mury: Vestor DM podejmuje wszelkie działania, aby zapobiegać przepływowi informacji pomiędzy 

osobami powiązanymi wykonującymi w ramach działalności prowadzonej przez Vestor DM określone 

czynności, które powodują lub mogą powodować powstanie konfliktu interesów, w przypadku, gdy taka 

wymiana informacji może zaszkodzić interesom klienta lub klientów, lub zapewnia nadzór nad takim 

przepływem informacji, gdy przepływ taki jest konieczny.  

Informacja, o podstawach na których oparta została wycena: 

Kupuj/Akumuluj/Neutralnie/Redukuj/Sprzedaj – oznacza, iż w ocenie autorów rekomendacji kurs spółki w ciągu 

miesiąca może zachować się istotnie lepiej/lepiej/neutralnie/gorzej/istotnie gorzej niż aktualna cena danego 

instrumentu finansowego. 

System rekomendacyjny Vestor DM opiera się na wyznaczaniu cen docelowych i ich relacji do ceny bieżącej 

instrumentów finansowych, poza tym w przypadku rekomendacji kierowanych do szerokiego kręgu odbiorców 

wymaga zastosowania dwóch sposobów wyceny.  

Przy sporządzaniu rekomendacji Vestor DM korzysta co najmniej z dwóch z następujących metod wyceny: 

1) Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), 

2) Porównawczej (w tym model ROE-P/BV) 

3) Mnożnik docelowy 

4) Analiza scenariuszowa  

5) Zdyskontowanych dywidend (DDM) 

6) Wartość aktywów netto 

7) Suma części (sum of the parts) 

8) Zdyskontowanych zysków rezydualnych (ZZR) 

9) Metoda ważonej ryzykiem wartości bieżącej netto (rNPV) 

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) bazuje na spodziewanych przyszłych zdyskontowanych 

przepływach pieniężnych. Do jej mocnych stron zaliczyć można uwzględnienie wszystkich strumieni gotówki, jakie 

wpływają do spółki oraz kosztu pieniądza w czasie. Wadami wyceny DCF są: duża ilość parametrów i założeń, które 

należy oszacować i wrażliwość wyceny na zmiany tych parametrów. 

Metoda porównawcza opiera się na ekonomicznym prawie „jednej ceny”. Mocnymi stronami metody porównawczej 

są: mała ilość parametrów, jakie analityk musi oszacować, oparcie wyceny na aktualnych warunkach rynkowych, 

stosunkowo duża dostępność wskaźników dla porównywanych spółek oraz szeroka znajomość metody porównawczej 

wśród inwestorów. Do wad wyceny metodą porównawczą zaliczyć można znaczną wrażliwość wyników wyceny na 

wybór spółek do grupy porównawczej, uproszczenie obrazu spółki prowadzące do pominięcia pewnych istotnych 

czynników (np.: dynamika wzrostu, aktywa pozaoperacyjne, ład korporacyjny, powtarzalność wyników, różnice w 

stosowanych standardach rachunkowości) oraz niepewność efektywności rynkowej wyceny porównywanych spółek. 

Wycena na podstawie mnożnika docelowego oparta jest na założeniu, iż wartość spółki będzie równa określonej 

wartości wybranych mnożników cenowych. Do zalet tej metody można zaliczyć możliwość zastosowania jej do każdej 

spółki. Z drugiej jednak strony metoda ta jest bardzo subiektywna.  
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Analiza scenariuszowa oparta jest na ważonej prawdopodobieństwem wycenie opartej na trzech scenariuszach: 

scenariusz negatywny, scenariusz bazowy, scenariusz pozytywny, przy czym każdemu scenariuszowi nadawane są 

prawdopodobieństwa. Scenariusz bazowy oparty jest na założeniach oraz szacunkach uwzględnionych w prognozach 

finansowych oraz wycenie DCF. W przypadku scenariuszy pozytywnych i negatywnych analizujemy wrażliwość wyceny 

zmieniając założenia znajdujące się w naszych modelach (stopa wzrostu, nakłady inwestycyjne, rentowność). Zaletą 

tej metody jest możliwość prezentacji różnych możliwych scenariuszy. Z drugiej strony dobrane miary 

prawdopodobieństwa są wysoce subiektywne, a analiza wysoce wrażliwa na użyte dane.   

Metoda zdyskontowanych dywidend (DDM) bazuje na spodziewanych przyszłych zdyskontowanych dywidendach 

wypłaconych przez spółkę. Do jej mocnych stron można zaliczyć uwzględnienie realnych przepływów pieniężnych do 

właścicieli kapitału akcyjnego oraz fakt, że metoda ta może być wykorzystywana w przypadku spółek z długą historią 

wypłacania dywidendy. Główną wadą metody zdyskontowanych dywidend jest oszacowywanie wielkości wypłacanej 

dywidendy na podstawie dużej ilości parametrów i założeń, w tym stopy wypłaty dywidendy. 

Metoda wartości aktywów netto bierze pod uwagę wycenę wszystkich aktywów spółki skorygowaną o wartość jej 

zobowiązań. Do zalet tej metody zaliczyć należy jej użyteczność do spółek holdingowych posiadających relatywnie 

duże wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz fakt, iż dokonywana tą metodą wycena jest relatywnie łatwa do 

przeprowadzenia. Z drugiej jednak strony podejście to nie bierze pod uwagę wzrostu przychodów, bądź zysków netto 

oraz może nie doszacować wartości niematerialnych i prawnych.  

Metoda sumy części wycenia wartość spółki poprzez wycenę poszczególnych linii biznesowych spółki. Zaletą tej 

metody jest możliwość zastosowania równych metod wyceny do różnych linii biznesowych. Z drugiej strony za wadę 

tej metody uznać można niewielką liczbę spółek porównywalnych dla poszczególnych linii biznesowych.  

Metoda zdyskontowanych zysków rezydualnych bazuje na kapitałach własnych na koniec danego roku obrotowego, 

do których dodawana jest suma zdyskontowanych nadwyżek zwrotu kapitału ponad koszt kapitału oraz 

zdyskontowana wartość rezydualna. Do jej mocnych stron zaliczyć można oparcie wyceny na nadwyżce zysku ponad 

uwzględniający ryzyko koszt utraconych korzyści przez właścicieli kapitału. Wadami wyceny metodą zdyskontowanych 

zysków rezydualnych jest duża ilość parametrów i założeń, które należy oszacować i przyjąć, a także wrażliwość 

wyceny na zmiany tych parametrów. 

Metoda ważonej ryzykiem wartości bieżącej netto (rNPV - risk-adjusted net present value) jest metodą stosowaną do 

prognozy przyszłych przepływów pieniężnych w ryzykownych projektach. W wycenie spółek biotechnologicznych, 

polega ona na ważeniu przepływów pieniężnych w poszczególnych fazach rozwoju leku prawdopodobieństwem 

sukcesu w danej fazie. Głównymi zaletami tej metody jest uwzględnienie prawdopodobieństw zaistnienia przyszłych 

przepływów, urealnienie bieżącej wartości przyszłych przepływów oraz odzwierciedlenie specyfiki biznesu. Wadami 

tej metody jest duża ilość założeń i wysoki poziom skomplikowania obliczeń. 

Wyjaśnienia terminologii fachowej użytej w rekomendacjach: 

P/E - wskaźnik ceny do zysku na akcję 

PEG - wskaźnik P/E do wzrostu zysków 

EPS - zysk na akcję 

P/BV – cena/wartość księgowa  

BV – wartość księgowa 

EV - kapitalizacja spółki powiększona o dług netto 

EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja 

EV/EBITDA – kapitalizacja spółki powiększona o dług netto/ (zysk operacyjny + amortyzacja) 

EBIT - zysk operacyjny 

NOPAT - teoretyczny zysk operacyjny po opodatkowaniu 

FCF - wolne przepływy pieniężne 

ROE – zwrot na kapitale własnym 

ROA – zwrot na aktywach 

COE – koszt kapitału własnego 

WACC - średni ważony koszt kapitału 

CAGR - średnioroczny wzrost 

CPI - wskaźnik cen i usług towarów konsumpcyjnych 
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L-F-L – wzrost na wartościach porównywalnych 

Kupuj – rekomendacja implikuje stopę zwrotu przekraczającą 1,5-krotność kosztu kapitału własnego w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy.  

Akumuluj - rekomendacja implikuje stopę zwrotu przekraczającą kosztu kapitału własnego w ciągu najbliższych 12 

miesięcy. 

Neutralnie – rekomendacja implikuje stopę zwrotu w zakresie 0% w stosunku do kosztu kapitału własnego w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy. 

Redukuj – rekomendacja implikuje stopę zwrotu w zakresie od minus kosztu kapitału własnego do 0% w odniesieniu 

do kosztu kapitału własnego w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 

Sprzedaj – rekomendacja implikuje stopę zwrotu poniżej minus kosztu kapitału własnego w ciągu najbliższych 12 

miesięcy.  

KAŻDY, KTO KORZYSTA Z NINIEJSZEGO DOKUMENTU ZGADZA SIĘ NINIEJSZYM NA POWYŻSZE ZASTRZEŻENIA PRAWNE.  
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Lista wszystkich rekomendacji wydanych przez Vestor DM w okresie ostatnich 12 miesięcy: 

Nr. Spółka Data 

rekomendacji 

Analityk TP Cena bieżąca na 

godz. 

upublicznienia 

rekomendacji 

Rekomendacja Horyzont 

57/2017 KGHM 2017-08-28 Marcin Stebakow 153.0 126.0 Kupuj 12M 
58/2017 Wawel 2017-08-30 Marcin Stebakow 1153 990 Kupuj 12M 
59/2017 Mercator Medical 2017-09-07 Aleksandra Jakubowska 23.1 18.0 Brak 12M 
60/2017 Kruk 2017-09-14 Michał Fidelus 340.0 311.0 Akumuluj 12M 
61/2017 Bogdanka 2017-09-21 Marcin Stebakow 95.0 78.0 Kupuj 12M 
62/2017 JSW 2017-09-28 Marcin Stebakow 107 93 Kupuj 12M 
63/2017 MZN Property 2017-10-04 Aleksandra Jakubowska 2.0 1.45 Brak 12M 
64/2017 Warimpex 2017-10-11 Marek Szymański 7.3 6.73 Brak 12M 
65/2017 ATC Cargo 2017-10-13 Marcin Stebakow 3.0 2.0 Brak 12M 
66/2017 LPP 2017-10-19 Marek Szymański 6962.0 7960.0 Sprzedaj 12M 
67/2017 CCC 2017-10-19 Marek Szymański 322.0 265.3 Kupuj 12M 
68/2017 PKO BP 2017-10-24 Michał Fidelus 35.0 36.7 Redukuj 12M 
69/2017 Pekao 2017-10-24 Michał Fidelus 139 125.2 Akumuluj 12M 
70/2017 BZ WBK 2017-10-24 Michał Fidelus 370 356 Neutralnie 12M 
71/2017 mBank 2017-10-24 Michał Fidelus 393 452.5 Redukuj 12M 
72/2017 ING BSK 2017-10-24 Michał Fidelus 193 191.2 Neutralnie 12M 
73/2017 Handlowy 2017-10-24 Michał Fidelus 75.0 70.0 Neutralnie 12M 
74/2017 Millennium 2017-10-24 Michał Fidelus 7.7 7.55 Neutralnie 12M 
75/2017 Alior Bank 2017-10-24 Michał Fidelus 80.0 70.2 Kupuj 12M 
76/2017 Getin Noble 2017-10-24 Michał Fidelus 1.40 1.53 Redukuj 12M 
77/2017 Marvipol 2017-10-30 Marek Szymański 19.0 13 Brak 12M 
78/2017 KGHM 2017-11-23 Marcin Stebakow 134 114.25 Kupuj 12M 
79/2017 JSW 2017-11-29 Marcin Stebakow 86.8 90.2 Redukuj 12M 
80/2017 Vigo System 2017-12-05 Beata Szparaga-Waśniewska 455 305 Brak 12M 
81/2017 LW Bogdanka 2017-12-07 Marcin Stebakow 75 95 Akumuluj 12M 
82/2017 Śnieżka 2017-12-08 Aleksandra Jakubowska 63 69 Brak 12M 
83/2017 Dom Development 2017-12-14 Marek Szymański 90 83.4 Akumuluj 12M 
84/2017 Atal 2017-12-14 Marek Szymański 43 41.0 Neutralnie 12M 
85/2017 LC Corp 2017-12-14 Marek Szymański 3.3 2.7 Kupuj 12M 
86/2017 Robyg 2017-12-14 Marek Szymański 4.1 3.5 Akumuluj 12M 
87/2017 Lokum Deweloper 2017-12-14 Marek Szymański 23 16.55 Kupuj 12M 
88/2017 Archicom 2017-12-14 Marek Szymański 23 15.39 Brak 12M 

1/2018 PKO BP 2018-01-08 Michał Fidelus 45 44.3 Neutralnie 12M 
2/2018 Pekao 2018-01-08 Michał Fidelus 152 134.3 Kupuj 12M 
3/2018 BZ WBK 2018-01-08 Michał Fidelus 442 408.4 Akumuluj 12M 
4/2018 mBank 2018-01-08 Michał Fidelus 443 496 Sprzedaj 12M 
5/2018 ING BSK 2018-01-08 Michał Fidelus 222 215 Neutralnie 12M 
6/2018 Handlowy 2018-01-08 Michał Fidelus 86 83 Neutralnie 12M 
7/2018 Millenium 2018-01-08 Michał Fidelus 8.9 9.4 Redukuj 12M 
8/2018 Alior 2018-01-08 Michał Fidelus 87 78 Akumuluj 12M 
9/2018 Getin Noble Bank 2018-01-08 Michał Fidelus 1.55 1.71 Redukuj 12M 

10/2018 PKN 2018-01-09 Beata Szparaga-Waśniewska 117 106.7 Neutralnie 12M 
11/2018 Lotos 2018-01-09 Beata Szparaga-Waśniewska 54 57.4 Redukuj 12M 
12/2018 PKP Cargo 2018-02-14 Marcin Stebakow 68 58.8 Kupuj 12M 
13/2018 BZ WBK 2018-02-21 Michał Fidelus 436 385.8 Kupuj 12M 
14/2018 Wielton 2018-02-23 Marcin Górnik 15.3 12.36 Kupuj 12M 
15/2018 Selvita 2018-03-20 Beata Szparaga-Waśniewska 85 59 Brak 12M 
16/2018 JSW 2018-03-22 Marcin Stebakow 99 95.3 Neutralnie 12M 
17/2018 Marvipol 

Development 
2018-03-26 Marek Szymański 8.9 8.7 Brak 12M 

18/2018 Kruk 2018-03-28 Michał Fidelus 286 208 Kupuj 12M 
19/2018 British Automotive 

Holding 
2018-03-28 Marek Szymański 10.5 8.3 Brak 12M 

20/2018 Aplisens 2018-04-04 Michał Wojciechowski 15.1 12.9 Kupuj 12M 
21/2018 Wielton 2018-04-05 Marcin Górnik 16.0 13.7 Kupuj 12M 
22/2018 KGHM 2018-04-16 Marcin Stebakow 110.0 92.0 Kupuj 12M 
23/2018 LPP 2018-04-18 Marek Szymański 9000 8965 Neutralnie 12M 
24/2018 CCC 2018-04-18 Marek Szymański 310 272 Kupuj 12M 
25/2018 mBank 2018-04-19 Michał Fidelus 441 439 Neutralnie 12M 
26/2018 AC 2018-04-23 Marcin Górnik 38.5 40.8 Redukuj 12M 
27/2018 MZN Property 2018-05-08 Aleksandra Jakubowska 2.2 1.9 Brak 12M 
28/2018 Pekao 2018-05-16 Michał Fidelus 148 118.7 Kupuj 12M 
29/2018 Archicom 2018-05-24 Marek Szymański 23.0 15.9 Brak 12M 
30/2018 PKO BP 2018-05-25 Michał Fidelus 42.0 38.9 Neutralnie 12M 
31/2018 Warimpex 2018-05-28 Marek Szymański 8.3 6.0 Brak 12M 
32/2018 Handlowy 2018-06-20 Michał Fidelus 81.0 67.0 Kupuj 12M 
33/2018 Dom Development 2018-06-25 Marek Szymański 90.0 86.0 Neutralnie 12M 
34/2018 Atal 2018-06-25 Marek Szymański 43.0 37.0 Akumuluj 12M 
35/2018 LC Corp 2018-06-25 Marek Szymański 3.0 2.4 Kupuj 12M 
36/2018 Lokum Deweloper 2018-06-25 Marek Szymański 25.0 18.8 Kupuj 12M 
37/2018 CCC 2018-07-16 Marek Szymański 280.0 204.0 Kupuj 12M 
38/2018 LPP 2018-07-16 Marek Szymański 9200.0 9105 Neutralnie 12M 
39/2018 PKN 2018-07-19 Beata Szparaga-Waśniewska 104.0 81.06 Kupuj 12M 
40/2018 CD Projekt 2018-07-25 Maciej Hebda 231.0 208.00 Akumuluj 12M 
41/2018 11 bit studios 2018-07-25 Michał Wojciechowski 511.0 426.0 Kupuj 12M 
42/2018 PlayWay 2018-07-25 Maciej Hebda 195.0 149.0 Kupuj 12M 
43/2018 Millennium 2018-07-30 Michał Fidelus 9.3 8.9 Neutralnie 12M 
44/2018 BZ WBK 2018-08-02 Michał Fidelus 410.0 378.2 Akumuluj 12M 
45/2018 Synektik 2018-08-07 Beata Szparaga-Waśniewska 20.0 14.9 Kupuj 12M 

 

 


