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Raport miesięczny Forposta S.A. za czerwiec 2012 roku. 

Zarząd Forposta S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2012 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. 

 

Sytuacja w branży druków bezadresowych kształtuje się podobnie do tej sprzed miesiąca, czyli rynek kolportażu notuje 

trend spadkowy. 

 

Pojawiło się szereg publikacji na temat otwarcia rynku w ramach doręczeń korespondencji adresowej o wadze do 50 g, 

min. potwierdzających, że data 01 01.2013 roku jest dniem uwolnienia rynku w tym zakresie. Coraz więcej również 

wiadomo na temat kształtu prawa pocztowego. Forposta przygląda się bacznie tego typu informacjom, tak aby na 

bieżąco dostosowywać swoje rozwiązania do proponowanych aktualnie zmian w prawie. 

 

W czerwcu wygasły kolejne kontrakty z Pocztą Polską. Forposta informowała w dokumencie informacyjnym, że nie 

zamierza kontynuować współpracy z Pocztą Polską, a umowy zawarte z Pocztą Polską są długoterminowe i będą 

wygasały do połowy 2013 r., co jest zgodne ze strategią Spółki. Wszystko to będzie miało jednak negatywny wpływ na 

wysokość przychodu w pierwszym półroczu bieżącego roku. 

 

Spółka niezależnie od powyższych faktów konsekwentnie skupia się na realizacji długoterminowej strategii rozwoju na 

lata 2012-2013, której głównym elementem jest wprowadzenie nowej usługi - Poczty Miejskiej, a w następnym etapie - 

Poczty Międzymiastowej, by wyjść z usługami doręczeń pocztowych na obszar całej Polski. 

 

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

raportem. 

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w czerwcu 2012 r.: 

 

Raport bieżący nr 8/2012 z 13 czerwca 2012 r.: " Uchwała KDPW dotycząca rejestracji akcji serii B spółki Forposta 

S.A." 

 

Raport bieżący nr 9/2012 z 14 czerwca 2012 r.: "Raport miesięczny Forposta S.A. za maj 2012 roku." 

 

Raport bieżący nr 10/2012 z 20 czerwca 2012 r.: "Zaświadczenie o wpisie spółki Forposta S.A. do Rejestru operatorów 

pocztowych." 

 

Raport bieżący nr 11/2012 z 20 czerwca 2012 r.: "Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji na rynku NewConnect 

oraz zakończenie notowania praw do akcji Forposta S.A." 

 

Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w czerwcu 2012 r.: 

 

Raport bieżący nr 2/2012 z 12 czerwca 2012 r.: "Otrzymanie zawiadomienia od Union Investment TFI o nabyciu 

znacznego pakietu akcji." 



 

Raport bieżący nr 3/2012 z 27 czerwca 2012 r.: "Zawiadomienie o posiadaniu znacznego pakietu akcji." 

 

Raport bieżący nr 4/2012 z 29 czerwca 2012 r.: "Otrzymanie zawiadomienia od Funduszu Allianz FIO o nabyciu 

znacznego pakietu akcji." 

 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym 

niniejszym raportem. 

 

W czerwcu w ramach działań związanych z przygotowaniami do realizacji celów emisyjnych Spółka nadal ponosiła 

jedynie wydatki związane z przygotowaniem analizy rynku, raportów, rozwiązań logistycznych, zestawień danych oraz 

rekomendacji i dokumentacji związanych z usługami doręczeń. 

 

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 sierpnia 2012 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za lipiec. 

 

W dniu 14 sierpnia 2012 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za II kw. 2012 r. 

 

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

  

Osoby reprezentujące spółkę: 

Tomasz Kuśmierski - Prezes Zarządu 

 


