
List Zarządu mPay SA do Akcjonariuszy 

Szanowni Państwo, 

Zarząd spółki pod firmą mPay SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), działając na 

podstawie i w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, przekazuje do publicznej wiadomości raport 

okresowy roczny za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020. 

 

Zarząd mPay SA ogłasza, iż w roku obrotowym 2020 Emitent odnotował zysk netto z prowadzonej 

działalności gospodarczej.  

 

W roku 2020 Emitent poniósł nakłady finansowe celem dostosowania działalności Spółki i Systemu mPay 

do wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie usług płatniczych w ramach 

rynku wewnętrznego („PSD2”) w zakresie rozszerzenia zezwolenia KIP o możliwość świadczenie usług 

inicjowania transakcji płatniczej („PIS”) oraz usług dostępu do informacji o rachunku („AIS”). Celem 

rozwoju Emitent dokonał kluczowych inwestycji w nowe systemy, służące do wnoszenia przez 

użytkowników opłat za parkowanie i bilety, które z sukcesem zostały zaimplementowane do Aplikacji 

mPay. Ponadto, wydatki poniesione przez Emitenta w zeszłym roku obrotowym wynikały z znacznego 

rozszerzenie obszaru akceptacji płatności mobilnych, w tym w szczególności przez nowego przewoźnika 

kolejowego oraz wdrożenie nowej usługi „Platforma pożyczkowa mPay”. 

 

W 2020 roku Emitent podejmował dalsze działania celem upowszechnienia cyfrowych płatności na rynku 

masowym oraz konsekwentnie realizował przyjętą strategię rozwoju opartą o sprzedaż usług 

integracyjnych w obszarze płatności mobilnych oraz produkcji oprogramowania. W tym roku nastąpiła 

istotna modernizacja funkcjonowania aplikacji mobilnej mPay w obszarze zmiany interfejsu aplikacji 

mobilnej mPay. Ponadto zostały wdrożone innowacyjne funkcjonalności rozwijające dotychczasowe 

usługi w tym lokalizacja pojazdu i wskazanie strefy płatnego parkowania, multiwyszukiwarka połączeń 

kolejowych i autobusowych, bilety okresowe u przewoźników kolejowych oraz możliwość realizacji 

wypłaty środków i przelewów zewnętrznych. W ramach aplikacji mobilnej mPay w roku 2020 

najważniejsza innowacja dotyczy wdrożenia biometrycznej weryfikacji tożsamości. mPay był pierwszym 

niebankowym podmiotem, który umożliwił swoim klientom taki sposób potwierdzania tożsamości. 

Weryfikacja tożsamości pozwala na korzystanie z rozszerzonego katalogu produktów i usług. 

 

Spółka kontynuowała działalność badawczo-rozwojową, w tym w szczególności prace rozwoju 

funkcjonalności dotyczących możliwości świadczenia nowych usług wraz z partnerami zewnętrznymi jak 

również możliwość sprzedaży szerokiej gamy treści cyfrowych. 



W roku 2020 Spółka konsekwentnie kontynuowała realizację rozwoju w kierunku nowych, 

perspektywicznych obszarów biznesowych. Efektem podjętych działań było stworzenie w IV kwartale 

Platformy Pożyczkowej mPay będącej w przyszłości jednym z elementów Platformy Finansowej.  

W perspektywie Platforma Pożyczkowa ma oferować użytkownikom aplikacji ofertę kilkunastu 

partnerów z obszaru pożyczek i kredytów gotówkowe.  

 

Usługa płatności za bilety komunikacji miejskiej na koniec 2020 roku dostępna była w 117 miastach lub 

gminach, w tym na obszarze największych aglomeracji: górnośląskiej, obejmującej obszar działania KZK 

GOP (obecnie Zarząd Transportu Metropolitalnego), MZKP oraz MZK Tychy, warszawskiej, krakowskiej, 

łódzkiej i trójmiejskiej.  

 

Usługa płatności za parkowanie w strefach płatnego parkowania niestrzeżonego na koniec 2020 roku była 

dostępna w 40 miastach. 

 

W roku 2020 Emitent poszerzył swoją ofertę  zakupu biletów komunikacyjnych przy pomocy Aplikacji 

mPay m.in. o Cieszyn, Elbląg i Pabianice. Pojawiły się także nowe miasta, w których możliwe jest 

dokonywanie płatności za parkowanie. Są to m.in. Katowice, Zielona Góra, Racibórz, Zakopane, 

Włocławek, ogólnopolska sieć parkingów prywatnych WEIP oraz Gdańsk – Hevelianum. 

 

Zakres obsługi przejazdów kolejowych i autobusowych na liniach międzymiastowych  

i międzynarodowych na koniec 2020 roku obejmował 6 przewoźników w tym nowego Koleje Śląskie.  

 

Wartym odnotowania jest fakt, że dzięki konsekwentnej polityce Spółki rok 2020 przyniósł 80% wzrost 

liczby użytkowników Aplikacji mobilnej mPay a globalna sytuacja epidemiczna nie wpłynęła na 

negatywnie na jej rozwój.  

 

Zarząd mPay SA zachęca Państwa do zapoznania się z Raportem Rocznym za rok 2020, w którego 

dalszych częściach zawarte zostały szczegółowe informacje na temat danych i wyników finansowych 

Spółki wraz z informacjami dotyczącymi aktywności Emitenta w 2020 roku.  

 

Warszawa, dnia 19 marca 2021 

Z poważaniem, 

 

Andrzej Basiak  Daniel Ścigała 

Prezes Zarządu      Wiceprezes Zarządu 
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