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Treść: 
 

Zarząd Forposta S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2014 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. 
 
Maj 2014, podobnie do poprzednich miesięcy, był dla spółki miesiącem, który pozwolił na 
kontynuację planów rozwojowych i pracy na rzecz dynamicznego tempa rozwoju. 
Poszerzenie kanałów sprzedaży, umożliwiło zwi ększoną penetrację rynku, a w związku z tym 
wpłynęło na wzrost zapytań związanych z realizacją usługi dla klientów różnych branż i 
sektorów. Podjęte w maju działania mające na celu zwiększenie sprzedaży, pozwalają 
obserwować już pierwsze efekty w postaci prac finalizacyjnych nad umowami ze znaczącymi 
kontrahentami.  
 
Podjęte również we wcześniejszych miesiącach negocjacje kontraktów charakteryzujących się 
dużymi wolumenami, a co za tym idzie większą komplikacją wykonywania usługi, mają 
obecnie status dostosowywania oferty do konkretnych wymogów indywidualnych klientów. 
Dzięki wykazywaniu istotnej elastyczności w oferowanych usługach, Spółka posiada realną 
szanse aby w najbliższym czasie na pozyskać istotne kontrakty o charakterze masowym. 
Podejście realizowane w stosunku do każdego większego podmiotu ma charakter 
indywidualny, co spotyka się z bardzo pozytywnym zainteresowaniem rynku wysyłek 
masowych. 
 
Zapowiadane w miesiącu kwietniu wdrożenie narzędzia automatycznego importera, 
pozwoliło znacznie usprawnić proces wprowadzania przesyłek klientom sektora MSP. Dzięki 
zaawansowanemu rozwiązaniu, które zostało zaoferowane Klientom, kancelarie i sekretariaty 
odpowiedzialne za realizację korespondencji, mogą o kilkadziesiąt procent skrócić czas 
poświecony na adresowanie przesyłek. W ciągu najbliższego kwartału zostaną wprowadzone 
dodatkowe usprawnienia w zakresie realizacji korespondencji, które pozwolą na dalszą 
optymalizację pracy sekretariatów MSP i Urzędów. Każda modyfikacja, jest uprzednio 
konsultowana z Klientami, celem dostosowania jej do potrzeb nadawców.  
 
Rynek pocztowy w dalszym ciągu notuje dynamiczne zmiany, które są spowodowane 
poszukiwaniem oszczędności w spółkach wysyłających korespondencję. Zmiany dotyczą 
zarówno lokalnego jak i krajowego rynku pocztowego i są podyktowane naciskiem na 
ograniczenie kosztów na transport przesyłek pocztowych. W najbliższych miesiącach bardzo 
prawdopodobne jest utrzymanie pozytywnego trendu, z racji na nadchodzący kwartał, w 
którym to podejmowane są strategiczne decyzje dotyczące obsługi przesyłek w kolejnych 
miesiącach.  
 



Spółka w maju zanotowała przychody z nowej usługi w wysokości ok. dwudziestu tysięcy 
złotych, co było nieznacznym wzrostem w stosunku do poprzedniego miesiąca. Przedłużające 
się decyzje o nawiązaniu pełnej, znaczącej współpracy przez większych klientów wynikały 
przede wszystkim z powodu niekorzystnych doniesień medialnych na temat innego 
prywatnego operatora pocztowego. Jednak aktywne działania sprzedażowe skutkują 
finalizacją kolejnych umów w obszarze generowania nowej usługi. 
 
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu 
bieżącego w okresie objętym raportem. 
 
Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w maju 2014 roku: 
 
Raport bieżący nr 7/2014 z 14 maja 2014 r. - Raport miesięczny Forposta S.A. za kwiecień 
2014 roku. 
 
Raport kwartalny nr 8/2014 z 16 maja 2014 r. - Raport kwartalny Forposta za I kwartał 2014r. 
 
Raport roczny nr 9/2014 z 30 maja 2014 r. - Raport roczny Forposta S.A. za 2013r. 
 
Raport bieżący nr 10/2014 z 30 maja 2014 r. - Ogłoszenie o zwołaniu WZA Forposta S.A. na 
26 czerwca 2014 roku wraz z projektami uchwał. 
 
Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w maju 2014 roku: 
 
Raport RB-W_ASO nr 3/2014 z 14 maja 2014 r. - Ogłoszenie o zwołaniu WZA Forposta S.A. 
na 26 czerwca 2014 roku wraz z projektami uchwał. Ogłoszenie o zwołaniu WZA Forposta 
S.A. na 26 czerwca 2014 roku wraz z projektami uchwał. Ogłoszenie o zwołaniu WZA 
Forposta S.A. na 26 czerwca 2014 roku wraz z projektami uchwał. 
 
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 maju 2014 r. wydano 330 100 tys. zł ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B na: 
system, działania promocyjno-reklamowe i na rozbudowę centrum obsługi klientów. Do 
końca maja 2014 r. wydano łącznie 1 445 880 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. 
 
W dniu 26 czerwca 2014 roku o godzinie 12.30 w siedzibie Spółki - w Katowicach przy ul. 
Misjonarzy Oblatów 11 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. 
 
Do 14 lipca 2014 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za czerwiec 2014 r. 



 
 
 
Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 
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