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Dane szczegółowe:   
Zarząd Forposta S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 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 obecnie doręczanie korespondencji i przesyłek 
pocztowych oraz dystrybucja druków bezadresowych. 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 ma możliwość konkurowania w obszarze dotychczas zastrzeżonym dla monopolu 
Poczty Polskiej. 
 
Po miesiącach prac koncepcyjnych, przygotowawczych oraz organizacyjnych w maju Forposta 
uruchomiła zintegrowaną siatkę doręczeń Poczty Miejskiej w 17 miastach (łącznie z mniejszymi 
miastami w sumie 30 miast) na bazie zorganizowanych i zintegrowanych regionalnych agencji 
pocztowych obsługujących miasta oraz wybrane gminy. Daje to podwaliny pod rozpoczęcie 
działalności handlowej oraz operacyjnej polegającej na obsłudze produktów oferowanych przez 
Spółkę. Tym samym finalizacja długo i szczegółowo przygotowywanych projektów dobiegła końca i w 
chwili obecnej rozpoczyna się działalność handlowa i operacyjna, co powinno przełożyć się na wyniki 
Spółki w kolejnych kwartałach. 
 
Forposta w maju b.r. sformalizowała działania w 17 miastach oraz w 13 mniejszych miastach Polski, 
przez co zrealizowała swoje zamierzenia zapowiedziane w dokumencie informacyjnym. Forposta 
wskutek dynamicznych działań już obecnie wychodzi poza wstępnie zakładane plany działań na 
terenie 16 miast i organizuje intensywnie sieć regionalnych agencji pocztowych w kolejnych dużych 
miastach, by w ciągu następnych tygodni poszerzyć zasięg działania do obsługi w sumie 49 
największych miast oraz kolejnych kilkudziesięciu mniejszych miast Polski. 
 
Poza obsługą operacyjną wyżej wymienionych miast, Spółka rozpoczęła wstępne działania handlowe, 
których celem jest poszerzenie portfela klientów każdego z miast obsługiwanych. W maju odbyły się 
kilkuetapowe szkolenia z zakresu realizacji działań operacyjnych i handlowych. Spółka sfinalizowała 
również zakup pojazdów firmowych w celach działań operacyjnych i handlowych, które mają na celu 
zabezpieczanie realizacji obsługi oraz wspomaganie pozycjonowania marki poprzez pełne 
obrandowanie floty podobnie jak w przypadku agencji regionalnych oraz zasobów 
(listonoszy/kurierów) pracujących w terenie.  
 
Udało się wdrożyć odświeżoną merytorycznie i estetycznie stronę internetową Spółki, która jest 
zapowiedzią docelowej wersji interaktywnej witryny korporacyjnej, udostępniającej klientom szereg 
narzędzi interakcyjnych pozwalających na usprawnienie procesów zarządzania i monitorowania 
korespondencji oraz przesyłek. Uruchomiona została również profesjonalna infolinia dla klientów oraz 
zintegrowany system help desk w ramach intranetu. 
 
Ustalono i wynegocjowano warunki umowy z dostawcą urządzeń mobilnych oraz w kooperacji z 
ogólnopolskim operatorem telefonii komórkowej wymaganej do obsługi całego procesu doręczeń. 
Dzięki możliwości "śledzenia" całego procesu doręczeń (również przez klienta) Spółka zaoferuje nową 
jakość w sferze usług pocztowych, która dotychczas dostępna była jedynie dla usług kurierskich. 
Zastosowanie dedykowanego systemu ERP oraz mobilnych terminali typu hand-held w ramach 



monitoringu i rejestracji nadań gwarantuje pełną kontrolę na każdym etapie doręczeń korespondencji 
oraz przesyłek pocztowych. 
 
Osiągnięto postęp w dalszych etapach prac nad dedykowanym systemem mającym wspomóc 
realizację wdrożonych usług. Wraz z realizacją algorytmów budowy systemu, dokonano wyboru 
dostawcy zintegrowanego monitoringu GPS, nałożonego na najbardziej aktualne systemy mapowe i 
bazodanowe w kraju. 
 
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w 
okresie objętym raportem. 
 
Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w maju 2013 r.: 
 
Raport kwartalny nr 7/2013 z 9 maja 2013 r. - Raport kwartalny Forposta za I kwartał 2013r. 
 
Raport bieżący nr 8/2013 z 13 maja 2013 r. - Raport miesięczny Forposta S.A. za kwiecień 2013 roku. 
 
Raport roczny nr 9/2013 z 23 maja 2013 r. - Raport roczny Forposta S.A. za 2012r. 
 
Raport bieżący nr 10/2013 z 29 maja 2013 r. - Ogłoszenie o zwołaniu WZA Forposta S.A. na 27 
czerwca 2013 roku wraz z projektami uchwał. 
 
Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w maju 2013 r.: 
 
Raport bieżący nr 1/2013 z 29 maja 2013 r. - Ogłoszenie o zwołaniu WZA Forposta S.A. na 27 czerwca 
2013 roku wraz z projektami uchwał. 
 
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 maju 2013 r. wydano 12.700 zł ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B na: działania 
promocyjno-reklamowe i na rozbudowę centrum obsługi klientów. Do końca maja 2013 r. wydano 
łącznie 79.200 zł ze środków pozyskanych z 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 27 czerwca 2013 r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółki - w Katowicach przy ul. Misjonarzy 
Oblatów 11 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forposta S.A 
 
Do 14 lipca 2013 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za czerwiec. 
 
Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 
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