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Dane szczegółowe:   
Zarząd Forposta S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 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. 
 
Emitent analizując sytuację w sektorze w którym działa potwierdza, iż w dalszym ciągu ogólny klimat 
koniunktury i trendu w dystrybucji druków bezadresowych i adresowych oceniany jest spadkowo. 
Niniejsza sytuacja ma odzwierciedlenie w przychodach z bieżącej działalności.  
 
 
 
Spółka realizuje działania wynikające z założonej strategii krótko i długoterminowej.  
 
 
 
Najważniejsze działania podjęte w analizowanym okresie skupiły się przede wszystkim na: 
 
• negocjacjach i wyborze podmiotu implementującego narzędzia IT (system ERP / CRM) niezbędnego 
do realizacji działań operacyjnych i zarządczych wynikających z nowej usługi Poczty Miejskiej w 
ramach przyjętych celów emisyjnych; 
 
• przygotowaniu procesu ofertowego mającego na celu wybór partnera przygotowującego 
korporacyjną stronę internetową Spółki w synergii z przyjętą strategią marketingową; 
 
• realizacji prac skutkujących wyborem partnera biznesowego mającego wspomagać spółkę w 
budowie sieci sprzedaży tradycyjnej - działu handlowego, działu Key Account i zdalnej - Działu Call 
Centre; 
 
• zakumulowaniu kadry managerskiej wyższego szczebla, tj Dyrektora Zarządzającego oraz 
Regionalnego Dyrektora Sprzedaży i Marketingu; 
 
 
 
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w 
okresie objętym raportem. 
 
Raporty bieżące opublikowane w systemie EBI we wrześniu 2012 r.: 
 
Raport bieżący nr 15/2012 z 14 września 2012 r.: "Raport miesięczny Forposta S.A. za sierpień 2012 
roku." 
 
Raporty bieżące w systemie ESPI we wrześniu 2012 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. 
 
We wrześniu 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 14 listopada 2012 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za październik. 
 
W dniu 14 listopad 2012 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za III kw. 2012 r. 
 
W dniu 2 listopada 2012 r. o godz. 10.00 w biurze Spółki przy ul. Jesionowej 9a w Katowicach 
odbędzie się spotkanie Prezesa Zarządu z inwestorami i analitykami. Wszyscy zainteresowani 
udziałem proszeni są o obowiązkowe potwierdzenie przybycia do dnia 25 października na adres: 
forposta@forposta.pl 
 
Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 
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