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Dane szczegółowe:  

Zarząd Forposta S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 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. 
 
We wrześniu 2013 działania Forposta S.A. skupiły się na przygotowaniu do uruchomienia pełnego 
pakietu usług wdrażanych obecnie. Po sfinalizowaniu umowy dotyczącej systemu rozpoczęły się 
szeroko zakrojone działania wdrożeniowe i szkoleniowe mające na celu przekazanie Klientom 
gotowego i sprawnego produktu, działającego w możliwie szerokim środowisku informatycznym. We 
wrześniu ustalono zasady współpracy z dostawcą urządzeń mobilnych, na których funkcjonuje 
aplikacja mobilna systemu ForPOSTA. Działanie to pozwoliło spółce na uzyskanie pierwszej dostawy 
urządzeń dla celów testowych, które zostały ostatecznie wybrane z kilku dostarczonych wcześniej do 
wglądu modeli. Dostawa ta jest następstwem zgranym w chronemice z dostawą aplikacji 
produkcyjnej. Dwie powyższe kwestie są zdecydowanie najważniejszymi krokami w mijającym 
miesiącu ze względu na umożliwienie Klientom pełnej automatyzacji w wysyłaniu korespondencji - 
zgodnie z realizacją strategii Spółki. Dodatkowe wydarzenia jakie przybliżyły znacznie spółkę do startu 
produkcyjnego - jest wdrożenie nowego Panelu Klienta, który posiada odświeżoną szatę graficzną i 
opcje, które po przetestowaniu umożliwiły ich wdrożenie.  
 
We wrześniu, Spółka dokonała również pozyskania kolejnych struktur operacyjnych i handlowych , 
które rozpoczęły intensywne działania na terenie całego kraju, po to aby zapewnić realizację doręczeń 
przewidywanych wolumenów przesyłek pocztowych. W ramach finalizacji przygotowań do realizacji 
zakładanych w strategii usług w pełni zaangażowany był również Top Management Spółki, który 
odpowiada za kompletne wdrożenie modelowych założeń. W wyniku tychże działań doprowadzono do 
pewności, iż październik stanie się ostatnim miesiącem pracy przed implementacją pełnego modelu 
operacyjnego. Dzięki wzmożonym oraz planowym działaniom na wielu polach organizacyjnych 
oficjalny start pełnego wachlarza usług doręczeń miejskich oraz międzymiejskich w ramach 
przetestowanych rozwiązań planowany jest na początku listopada.  
 
Poza działaniami w zakresie operacyjnym i sprzedażowym, finalizowano rozmowy z wybranymi 
podmiotami w zakresie realizacji działań medialnych w ramach pełnego PR Spółki. Celem wzmożonej 
aktywności na tym polu jest zwiększenie rozpoznawalności marki, wśród Klientów, niekorzystających 
do tej pory z usług Spółki. Działania z zakresu Public Relations mające na celu budowanie 
świadomości marki rozpoczną się wraz ze startem komplementarnych usług - w miesiącu październiku 
2013 roku i będą prowadzone do momentu uzyskania satysfakcjonujących wyników w zakresie badań 
marketingowych realizowanych na zlecenie podmiotu niezależnego.  
 
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w 
okresie objętym raportem. 
 
Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI we wrześniu 2013 roku: 
 
Raport bieżący nr 16/2013 z 14 września 2013 r. - Raport miesięczny Forposta S.A. za sierpień 2013 
roku. 
 
Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI we wrześniu 2013 roku. 
 



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 2013 r. wydano 22 000,00 zł ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B na: działania 
promocyjno-reklamowe i na rozbudowę centrum obsługi klientów. Do końca września 2013 r. wydano 
łącznie 133 300,00 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 14 listopada 2013 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za III kwartał 2013 r. 
 
Do 14 listopada 2013 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za październik. 
 
W dniu 31 października 2013 r. o godz. 16.00 w biurze Spółki przy ul. Misjonarzy Oblatów 11 w 
Katowicach odbędzie się spotkanie Prezesa Zarządu z inwestorami i analitykami. Wszyscy 
zainteresowani udziałem proszeni są o obowiązkowe potwierdzenie przybycia do dnia 24 października 
na adres: forposta@forposta.pl 
 
 
 
Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 
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Osoby reprezentujące spółkę 

 Tomasz Kuśmierski, Prezes Zarządu  

 


