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Dane szczegółowe:   

Zarząd Forposta S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 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. 
 
Po intensywnej finalizacji Umów Agencyjnych w maju, spółka podjęła decyzję o zwiększeniu dynamiki 
działań w ramach realizacji bieżącej obsługi poszczególnych projektów. W czerwcu rozpoczęto 

działania operacyjne mające na celu realizację usług poszczególnych Agencji Pocztowych na terenie 
kraju, miedzy innymi, poprzez wsparcie operacyjne i handlowe realizowane zarówno z poziomu 
centrali spółki jak i przedstawicieli terenowych. Obecnie spółka prowadzi intensywne rozmowy w 
ramach kolejnych Umów Agencyjnych, które znacznie wykraczają poza początkowy plan 16 miast 

wojewódzkich. Podpisano kolejne umowy agencyjne oraz poszerzono model o dawne miasta 
wojewódzkie i pozostałe większe miasta Polski. Przyczyniło się do tego duże zainteresowanie 
projektem wśród kontrahentów, w wyniku czego następuje znaczne poszerzenie sieci ForPosta S.A. w 
stosunku do zakładanego wcześniej modelu. Wypadkowa oczekiwań klientów i procesu rozwoju sieci, 

pozwala w sposób pozytywny spoglądać na dalszy rozwój spółki. W związku z oczekiwaniami jakie 
przedstawiają spółce obecni jak i potencjalni klienci oraz kontrahenci, podjęto rozmowy dotyczące 
wynajmu powierzchni i infrastruktury pod główny HUB przeładunkowy. W czerwcu spółka stale 
poszerzała i inwestowała w kadry operacyjne oraz handlowe obejmując coraz większy obszar kraju 

swoim działaniem, kontynuowano również prace nad analizą algorytmów budowy systemu ERP oraz 
przyśpieszono prace związane z wprowadzeniem usługi międzymiejskiej oraz pozostałych elementów 
wynikających z realizacji zakładanych planów. 
 

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 2013 r.: 

 
Raport bieżący nr 11/2013 z 12 czerwca 2013 r. - Raport miesięczny Forposta S.A. za maj 2013 roku. 
 
Raport bieżący nr 12/2013 z 28 czerwca 2013 r. - Treść uchwał podjętych na WZA Forposta S.A. w 

dniu 27 czerwca 2013 roku. 
 
Raporty bieżące w systemie ESPI w czerwcu 2013 r. nie były opublikowane. 
 

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 czerwcu 2013 r. wydano 8.100,00 zł ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B na: działania 
promocyjno-reklamowe i na rozbudowę centrum obsługi klientów. Do końca czerwca 2013 r. wydano 
łącznie 87.300,00 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 9 sierpnia 2013 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za II kw. 2013 r. 
 

Do 14 sierpnia 2013 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za lipiec. 
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