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Zarząd Forposta S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 

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. 

 

Działania spółki FORPOSTA S.A. w listopadzie 2014 r. pozwoliły na dalsze postępy w 

budowie sieci doręczeń przesyłek listowych, a także wzmożenie działań w zakresie 

zwiększenia zaangażowania w ukształtowanie trzonu operacyjnego sieci doręczeń przesyłek 

paczkowo-kurierskich (KEP). Powyższe dwa czynniki oraz negocjowane umowy partnerskie 

(międzyoperatorskie) będą koniecznym dla uzasadnionego ekonomicznie doręczania 

przesyłek w granicach terytorialnych Polski, w zakresie świadczonych usług, z jednoczesnym 

zachowaniem standardów obsługi i jakości. Przychody z nowej usługi w listopadzie 

ukształtowały się na poziomie piętnastu tysięcy, co w najbliższym czasie generuje wymóg 

elastycznego dostosowania się do wymagań rynku w celu zwiększenia przychodów Spółki. 

 

Kroczące zmiany w portfolio produktowym Spółki będą następowały w bardziej 

zdynamizowanej formie w pierwszym kwartale przyszłego roku. Odpowiedzią na 

oczekiwania rynku jest m.in. pełne uruchomienie usług doręczeń na terenie całego kraju, jak i 

na świecie, przesyłek listowych do 2000 g, zoptymalizowanie we współpracy ze 

sprawdzonymi partnerami usług obsługi poczty masowej wraz z funkcją druku, 

konfekcjonowania i doręczeń, umożliwienie Klientom instytucjonalnym realizacji wspólnych 

zadań zgodnie z wpływającymi zapytaniami, jak i realizacja przetargów publicznych. 

Ważnym podkreślenia jest fakt, iż aktualnie Spółka rozpoczęła realizację projektu w zakresie 

rozszerzenia zasięgu terytorialnego działania przy udziale Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1: 

Paszport do eksportu w krajach Słowacja, Czechy, Serbia, Węgry. Ocena analityków szacuje, 

iż to działanie pozwoli na pozyskanie wiedzy, jak i jej transferu (z/do krajów opisanych), 

wpływając bezpośrednio na wynik finansowy. 

 

Aktualne prace dostosowawcze związane z obsługą zleceń segmentu KEP są finalizowane w 

zakresie wspomnianej rozbudowy struktur, co pozwoli na rozpoczęcie obsługi zleceń w tym 

segmencie. Zadanie to weszło w fazę definiowania umów, określenia możliwości 

operacyjnych, określenia ryzyk i ustanowienia ich na poziomie rezydualnym dla Spółki, jako 

najbezpieczniejszej ścieżki działania. 

 

Równocześnie do prac operacyjnych, działań negocjacyjnych Spółka weszła w etap finalizacji 

rozmów w zakresie pozyskania kilku ważnych Klientów na runku nadawców masowych. 

Szacuje się zakończenie testów w tym zakresie w pierwszym kwartale 2015 roku, a co za tym 



idzie podpisaniem długoterminowych kontraktów. 

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym raportem. 

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w listopadzie 2014 roku: 

 

Raport bieżący nr 18/2014 z 14 listopada 2014 r. - Raport miesięczny Forposta S.A. za 

październik 2014 roku. 

 

Raport kwartalny nr 19/2014 z 14 listopada 2014 r. - Raport kwartalny Forposta za III kwartał 

2014 r. 

 

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w listopadzie 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 listopadzie 2014 r. wydano 79 tys. zł ze środków pozyskanych z emisji akcji na: 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 stycznia 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za grudzień 2014 r. 

 

 

 

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

 

Załączniki: 
 

Osoby reprezentujące spółkę 

 

Tomasz Kuśmierski, Prezes 

Zarządu  

 


