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Zarząd Forposta S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 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. 
 
Kwiecień 2013 roku upłynął pod znakiem intensywnego uzupełniania siatki Agentów Pocztowych w 
miastach, w których do tej pory nie udało się sformalizować nawiązania współpracy na poziomie 

partnerskim. Zespół operacyjny dokonywał również ostatecznych ustaleń dotyczących projektowanego 
terminu wdrożenia poszczególnych usług w oparciu o działania konkurencji. Kwiecień 2013 r. dla 
podmiotów konkurencyjnych w stosunku do ForPOSTA S.A. był miesiącem, w którym ustalono podwyżki 
wykonywanych usług tłumacząc ich fakt otoczeniem rynkowym i uwarunkowaniami podatkowymi. W 

sytuacji tej i odniesieniu do planowanych wdrożeń, Spółka pozytywnie patrzy w przyszłość ze względu 
na możliwość zaproponowania klientom usług zdecydowanie tańszych, które pozwolą jeszcze bardziej 
obniżyć koszt obsługiwanej korespondencji. 
 

Prócz intensyfikacji działań formalnych w aspektach wprowadzanych usług, w dalszym ciągu toczyły się 
uzupełnienia funkcjonalności w bazach wybranego oferenta systemu CRM. Przedłużenie tego etapu 
pozwoli na osiągnięcie wymiernych efektów w postaci minimalizacji problemów wdrożeniowych, 
przyspieszenia momentu uruchomienia systemu jak również bezpośrednie oszczędności finansowe w 

tym segmencie projektu. Finalizacji dobiegła kwestia wybrania oferenta do wykonania kompleksowego 
serwisu internetowego, co pozwoli w I połowie czerwca uruchomić wersję roboczą strony, która 
ukierunkowania będzie na reklamę wdrożonej usługi Poczty Biznesowej i pomoc w jej obsłudze. Spółka 
zakończyła pracę nad etapem ustalenia formalnych faz realizacji poszczególnych punktów wdrażanej 

usługi, co pozwoliło na udostępnienie pełnego spektrum dokumentacji Agentom w miastach 
partnerskich. 
 
Etap uruchomienia usługi Poczty Miejskiej przewidywany na II kwartał roku 2013 r. w dalszym ciągu jest 

określany jako niezagrożony i realny. 
 
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie 
objętym raportem. 

 
Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w kwietniu 2013 r.: 
 
Raport bieżący nr 6/2013 z 12 kwietnia 2013r.: "Raport miesięczny Forposta S.A. za marzec 2013 roku." 

 
Raporty bieżące w systemie ESPI w kwietniu 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 kwietnia 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 23 maja 2013 r. Spółka planuje opublikować raport roczny za 2012 r. 
 
Do 14 czerwca 2013 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za maj. 
 

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