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

 
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest doręczanie druków bezadresowych, adresowych oraz 
przesyłek pocztowych. Z punktu widzenia działalności Spółki, w dniu 1 stycznia 2013 r. nastąpił bardzo 
ważny i długo wyczekiwany moment tj. uwolnienie części usług pocztowych zastrzeżonych do tej pory dla 

Poczty Polskiej (dotyczy min. możliwości doręczania korespondencji poniżej 50g dla prywatnych operatorów 
pocztowych). Dzięki liberalizacji rynku pocztowego Spółka będzie miała możliwość konkurowania w obszarze 
dotychczas zastrzeżonym dla monopolu Poczty Polskiej.  
 

Spółka koncentruje się na modelowym wdrożeniu proponowanej usługi w ramach autorskich rozwiązań 
bazujących na kompletnej analizie rynku pocztowego w Polsce.  
 
Najważniejsze działania podjęte przez Spółkę w analizowanym okresie  

 
Prace w lutym 2013 stanowiły kontynuację działań związanych z prawidłowym uruchomieniem usługi 
doręczeń miejskich: 
 

 
 
- dopracowywanie założeń, analiza i testy przedwdrożeniowe sytemu zintegrowanego, 
 

- organizowanie kolejnych sortowni lokalnych, 
 
- dopracowywanie planu sprzedaży oraz uzupełnianie struktury sprzedaży 
 

- doprecyzowanie założeń współpracy z wybranym operatorem telefonii oraz dostawcą peryferiali 
 
- finalizacja elementów rembrandingu spółki 
 

 
 
Należy zaznaczyć, że Spółka nadrabia opóźnienie w uruchomieniu usługi Poczty Miejskiej, która miała 
wystartować w pierwszym kwartale 2013 r. po fakcie liberalizacji rynku pocztowego w Polsce. Rozpoczęcie 

efektywnych działań w II kwartale jest niezagrożone i wynika z przedłużających się prac nad 
uruchomieniem systemu CRM, oraz reorganizacją kadr w ramach Spółki. 
 
W kolejnych raportach miesięcznych Spółka będzie informowała o postępie prac w zakresie uruchomienia 

usługi Poczty Miejskiej. 
 
 



 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie 
objętym raportem. 
 
Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w lutym 2013 r.: 

 
Raport bieżący nr 3/2013 z 14 lutego 2013r.: "Raport miesięczny Forposta S.A. za styczeń 2013 roku." 
 
Raport bieżący nr 4/2013 z 14 lutego 2013r.: "Raport kwartalny Forposta za IV kwartał 2012r." 

 
Raporty bieżące w systemie ESPI w lutym 2013 r. nie były publikowane. 
 
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 lutym 2013 roku wydano 35 000 netto zł ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B na: analizy 
przedwdrożeniowe oraz usługi informatyczne. Do końca lutego 2013 r. wydano łącznie 66 500 zł środków 
pozyskanych za 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 kwietnia 2013 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za marzec. 
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