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XSystem S.A. blisko debiutu na Catalyst
XSystem S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od września 2011 r.,
przybliża się do debiutu na rynku Catalyst. GPW w Warszawie podjęła uchwałę o
wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu obligacji serii F, FA oraz FB
Emitenta.
W dniu 30.12.2016 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podjęła uchwałę o
wprowadzeniu obligacji serii F, FA oraz FB XSystem S.A. do obrotu na rynku Catalyst. Do
alternatywnego systemu obrotu trafi 451 obligacji serii F, 283 obligacji serii FA oraz 440
obligacji serii FB, każda o wartości nominalnej wynoszącej 1.000 zł. Są to
niezabezpieczone obligacje z kwartalnym kuponem odsetkowym o oprocentowaniu
stałym w wysokości 10% w skali rocznej. Termin wykupu papierów dłużnych przypada na
dzień 31.03.2019 r. Środki pozyskane przez Spółkę z emisji obligacji zostały
przeznaczone na finansowanie wdrożenia innowacji do jej autorskiego oprogramowania
ACCELO służącego do obsługi obiegu dokumentów w instytucjach prywatnych oraz
publicznych. XSystem S.A. realizuje obecnie działania w tym obszarze, wdrażając
innowacje wymagane przez jego Kontrahentów.
„Wejście na rynek Catalyst stanowi bardzo ważny element w długoterminowej Strategii
Rozwoju Spółki. Dzięki środkom finansowym pozyskanym z emisji obligacji chcemy
szybciej rozwijać nasze autorskie oprogramowanie oraz oferować zaawansowane
technologicznie produkty dedykowane dla każdego sektora przedsiębiorstw i instytucji, co
znacząco zwiększy naszą konkurencyjność. Liczymy, że dzięki przyjęciu takiego kierunku
rozwoju Spółki w najbliższych 2-3 latach zwielokrotnimy wartość osiąganych przychodów
i naszą rentowność oraz znacząco zwiększymy udział w rynku elektronicznego obiegu
dokumentów i usług cyfryzacji.” - komentuje Adrian Weremiuk, Prezes Zarządu Spółki
XSystem S.A.
XSystem S.A. zajmuje się dostarczaniem rozwiązań biznesowych z zakresu optymalizacji,
przetwarzania oraz obiegu dokumentów zarówno w formie tradycyjnej, jak i
elektronicznej. Spółka opracowała autorskie oprogramowanie do budowy archiwów
cyfrowych i zarządzania obiegiem dokumentów - ACCELO. Emitent jest notowany na
rynku NewConnect od września 2011 r.
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