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Treść: 
 

Zarząd Forposta S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 
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. 
 
W październiku 2014 w ForPOSTA S.A. realizowała koncepcje sprzedażowe skupione na 
negocjacjach w zakresie obsługi klientów masowych. Odnotowano istotne postępy, które 
pozwalają pozytywnie spoglądać na perspektywę rozwojową ostatniego kwartału 2014. Kilka 
podmiotów, z którymi prowadzone są rozmowy wykazało chęć wykonania testów 
doręczeniowych przesyłek na wyznaczonych obszarach kraju. Jest to znaczący postęp w 
odniesieniu do poprzednich miesięcy, w których to działania skupione były w głównej mierze 
na negocjacjach oraz ustaleniach warunków formalnych, a wykonana praca w tym zakresie 
umożliwia realizację zleceń masowych na terenie obsługiwanym przez operatora. W 
październiku przychody z nowej usługi wyniosły około siedemnastu tysięcy złotych i są nieco 
wyższe w porównaniu do miesiąca poprzedniego. Obecność przedstawiciela Zarządu 
ForPOSTA S.A. na konferencji Rynek Usług Pocztowych we wrześniu, pozwoliły na 
pozyskanie nowych kontaktów oraz potencjalnych partnerów biznesowych, których realizacja 
odbywa się na podstawie działań ściśle wykonawczych oraz współpracy na płaszczyźnie 
umów międzyoperatorskich w branży pocztowej. 
 
Działania dotyczące poszerzenia działalności ForPOSTA S.A. o współpracę 
międzyoperatorską w październiku zaowocowały umieszczeniem w czasie, wiążących ustaleń 
z wybranymi operatorami pocztowymi realizującymi doręczenia na terenie całego kraju. 
Ustalenia posiadają charakter nawiązania ścisłej współpracy podwykonawczej z wybranym 
docelowo partnerem dotyczącej realizacji doręczeń na bazie rozwiniętych przez ForPOSTA 
S.A. struktur oraz struktur partnera. Obecne zaawansowanie prac związanych z powyższym 
pozwala na realne uzyskanie większego wolumenu w IV kwartale 2014 roku, pod rygorem 
uzyskania pozytywnego opiniowania umowy przez strony. Rozmowy w zakresie ustalenia 
wspólnej płaszczyzny działań międzyoperatorskich, wykazują w chwili obecnej pozytywne 
sygnały, dotyczące otwarcia na wielopłaszczyznową współpracę w branży.,. Otwarcie na 
dialog wielu podmiotów funkcjonujących na szeroko pojętym Rynku Usług Pocztowych, jest 
barometrem zmian i prawdopodobnej chęci konsolidacji doręczeń przy zawężaniu 
specjalizacji w zakresie obsługi określonego sektora zleceń, klientów czy konkretnych usług. 
 
Prace dotyczące obsługi przesyłek w ramach projektu dotyczącego konsolidacji rynku usług 
KEP przeszły już do zakresu produkcyjnego. Dokonano finalizacji ustaleń w zakresie 
formalnym zarówno w zakresie budowy witryny dotyczącej strony ofertowej stworzonego 
produktu jak i systemu, który obsługiwać będzie produkt na płaszczyźnie – zarządzania 



operacyjnego, poprawności rozliczeń oraz integracji z poszczególnymi operatorami. Wybrani 
przez Spółkę oferenci po długotrwałych negocjacjach rozpoczęli realizowanie usługi. 
Zakładana prostota działania, funkcjonalność oraz zorientowanie na użytkownika produktu – 
zostanie w pełni spełniona, co pozwala potwierdzić wstępna analiza narzędzi 
informatycznych dostarczanych przez oferentów. Na podstawie tych produktów ForPOSTA 
S.A. zaprojektowała i przekazała do wdrożenia interfejs ułatwiający realizację zamówień 
różnego rodzaju przesyłek, listów czy palet – z pomocą jednego loginu i jednej umowy. 
Tworzony system dedykowany jest dla sektora B2B oraz BTC, zachowuje przy tym 
intuicyjność działania i udostępnienie narzędzi, które nie będą wymagały szkolenia 
pracowników zajmujących się obsługą obrotu logistycznego w firmie. Planowane wdrożenie 
produkcyjne platformy i oddanie jej klientom Spółki powinno nastąpić w IV kwartał 2014 
roku. 
 
 
 
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu 
bieżącego w okresie objętym raportem. 
 
Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w październiku 2014 roku: 
 
Raport bieżący nr 17/2014 z 10 października 2014 r. - Raport miesięczny Forposta S.A. za 
wrzesień 2014 roku. 
 
Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w październiku 2014 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 październiku 2014 r. wydano 179 tys. zł ze środków pozyskanych z emisji akcji na system, 
ochronę danych osobowych, działania operacyjne i na rozbudowę siatki obsługi klientów. 
 
 
 
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 grudnia 2014 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za listopad 2014 r. 
 
 
 
Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 
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