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spółka FORPOSTA S.A. 

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

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

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest dystrybucja druków bezadresowych i adresowych.  

Sytuacja w branży druków bezadresowych w sierpniu kształtowała się podobnie do tej sprzed miesiąca, czyli rynek 

notuje trend spadkowy. Sytuacja ta może mieć wpływ na wahania w zakresie wysokości przychodów z działalności 

podstawowej w ujęciu miesięcznym. 

W sierpniu 2012 roku Spółka kontynuowała działania w ramach przyjętej strategii wdrożenia nowej usługi "Poczty 

Miejskiej". W omawianym miesiącu Spółka podjęła działania skutkujące docelowym wzrostem sprzedaży druków 

bezadresowych. Działania te mogą przełożyć się w przyszłości na lepsze wyniki sprzedażowe mające swoje 

odzwierciedlenie w przychodach.  

 

Spółka nadal podejmuje działania skutkujące realizacją przyjętej strategii poprzez takie inicjatywy jak: 

• podejmowanie działań mających na celu budowanie ugruntowanej pozycji na ogólnopolskim rynku pocztowym; 

• wypracowaniu know-how w sferze operacyjnej realizacji projektów; 

• zdobywaniu doświadczenia w sprzedaży i finansowaniu realizowanych projektów. 

 

Powyższe działania skupiły się przede wszystkim na:  

• rozpoczęciu prac nad aktywnym poszukiwaniem partnerów biznesowych mających wspomóc Spółkę w implementacji 

infrastruktury IT (systemu CRM) oraz sił sprzedaży (zarówno zdalnych - dział Call Centre jak i tradycyjnych - sieć 

sprzedaży) a także wyposarzeniu oddziałów, których otwarcie planowane jest na I kwartał 2013 roku; 

• rozpoczęciu prac nad zmianą strony korporacyjnej Spółki oraz poszukiwaniem firmy zewnętrznej mającej na celu 

realizację wymagań pod kątem biznesowo - funkcjonalnym.  

 

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

raportem. 

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

Raport bieżący nr 13/2012 z 14 sierpnia 2012 r.: "Raport miesięczny Forposta S.A. za lipiec 2012 roku." 

Raport kwartalny nr 14/2012 z 14 sierpnia 2012 r.: "Raport kwartalny Forposta S.A. za II kw. 2012 r." 

Raporty bieżące w systemie ESPI w sierpniu 2012 r. nie były publikowane. 

 

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

niniejszym raportem. 

W sierpniu 2012 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji. 

 

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 12 października 2012 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za wrzesień. 



 

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