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Dane szczegółowe:  

Zarząd Forposta S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2013 r. 
 
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie 
spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych. 
 
W grudniu 2013 roku Forposta aktywnie pozyskiwała umowy na usługi pocztowe. Współpracę rozpoczęto 
także z klientami korporacyjnymi. Jest to moment przełomowy w całej fazie życia projektu, który po wielu 
miesiącach przygotowań pozwolił na zdynamizowane działań na rzecz podpisywania kontraktów 
doręczeniowych. 
 
Efekty pracy działu handlowego Forposta S.A. to kontrakty, których realizacje rozpoczęły się w różnych 
częściach kraju w zakresie Poczty Miejskiej i Poczty Międzymiejskiej. 
 
Ostatni miesiąc 2013 roku pozwolił również na uzgodnienia dotyczące współpracy z międzynarodowym 
operatorem przesyłek w ramach outsourcingu realizacji doręczeń usług pocztowych na całym świecie. 
Skutkiem tych działań będzie wkrótce wejście Forposta S.A. w kolejny obszar świadczonych usług, tj., 
realizacji zleceń w zakresie doręczeń oraz odbiorów przesyłek na całym świecie, z naciskiem na 
współpracę z krajami Unii Europejskiej. 
 
Grudzień 2013 pokazał, że zainteresowanie Usługą Poczty Miejskiej i Poczty Międzymiejskiej jest 
niezwykle duże w kontekście stosunku oferty do ceny. Ocena zarówno aplikacji jak i proponowanych 
usług, jest niezwykle dobrze przyjęta przez klientów zarówno z punktu widzenia oszczędności jak i 
funkcjonalności proponowanych rozwiązań. W związku z powyższym Spółka ma wszelkie podstawy do 
oczekiwania dynamicznego wzrostu przychodów w najbliższych miesiącach. 
 
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie 
objętym raportem. 
 
Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w grudniu 2013 roku: 
 
Raport bieżący nr 13/2013 z 21 grudnia 2013 r. - Raport miesięczny Forposta S.A. za listopad 2013 roku. 
 
Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w grudniu 2013 roku. 
 
Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.forposta.pl, a także na 
stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl. 
 
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w 
okresie objętym niniejszym raportem. 
 
W grudniu 2013 r. wydano 135.700 tys. zł ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B na: działania 
promocyjno-reklamowe i na rozbudowę centrum obsługi klientów. Do końca grudnia 2013 r. wydano 
łącznie 501.700 tys. zł ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B. 
 
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które 
dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji 
raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami 



lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 
 
Do 14 lutego 2014 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za styczeń 2014 r. 
 
W dniu 14 lutego 2014 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za IV kw. 2013 r. 
 
 
 
Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 
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