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

 
 
Działania Spółki po podjęciu rozważań nad dokonanymi w miesiącu lutym analizami rynku pocztowego w 
Polsce, w Marcu skupiały się na testowaniu przyjętych modeli operacyjnych oraz rozważań nad aspektami 

wdrożeń z uwzględnieniem otrzymanych wyników w zakresie oferowanych usług. W sferze podjętych 
działań zawierają się m.in. konsultacja aspektów prawnych, wprowadzanie aktualizacji oraz adaptacja 
systemów stworzonych w ramach prac projektowych ukierunkowanych na zgodność z przyjętymi normami 
jakości. 

 
Marzec 2013 spółka zamyka z pozytywnym bilansem zrealizowanych zadań zarówno formalnych jak i 
wdrożeniowych. Najwyższym priorytetem były: 
 

- testy krytyczne zakładanego modelu sortowni lokalnych 
 
- formalizacja planów sprzedażowych w odniesieniu do zaktualizowanych badań rynkowych 
 

- rekomendacji wdrożenia nowej platformy internetowej oraz mobilnej 
 
- konsultacja środowiskowa sfinalizowanych zamówień rembrandingowych wraz z określeniem poziomu 
zamówień 

 
 
 
Etap uruchomienia usługi Poczty Miejskiej określany w raporcie z miesiąca lutego na II kwartał roku 2013 w 

dalszym ciągu jest określany jako niezagrożony i realny. Dla rozwoju usługi zostały również podjęte 
aktywne działania ukierunkowane na dodatkowym wsparciu dotyczącym działań handlowych tj. podjęcie 
współpracy z kolejnymi Konsultantami Handlowymi, w każdym z miast, dla których następuje zgodnie z 
założeniami uruchomienie lokalnych sortowni. Prace nad uruchomieniem systemu CRM na chwilę obecną 

zawierają się już tylko w dostosowaniu brakujących funkcjonalności w bazach wybranej firmy wdrożeniowej. 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie 

objętym raportem. 
 
Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w marcu 2013 r.: 
 

Raport bieżący nr 5/2013 z 14 marca 2013r.: "Raport miesięczny Forposta S.A. za luty 2013 roku." 
 
Raporty bieżące w systemie ESPI w marcu 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. 
 
Do końca marca 2013 r. wydano łącznie 66 500,00 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. 

 
W dniu 9 maja 2013 r. Spółka planuje opublikować raport kwartalny za I kw. 2013 r. 
 
Do 14 maja 2013 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za kwiecień. 

 
W dniu 23 maja 2013 r. Spółka planuje opublikować raport roczny za 2012 r. 
 
 

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

   

Plik Raportu:   

Osoby reprezentujące spółkę 

  Tomasz Kuśmierski, Prezes Zarządu  
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