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Dane Spółki 

Nazwa firmy: Digate S.A. 

Forma prawna: Spółka akcyjna 

Kapitał zakładowy 11 565 962,50 

Numer KRS 0000315999 

Adres: 
ul. Łucka 2/4/6 lok. 36,                         

00-845 Warszawa 

Telefon: +48 22 658 68 04 

Fax: +48 22 658 68 02 

E-mail: digate@digate.pl 

www: www.digate.pl 

NIP: 1070013379 

 

Profil 

Digate S.A. zajmuje się integracją rozwiązań biznesowych IT w obszarze budowy 

zaawansowanych aplikacji internetowych, desktopowych oraz mobilnych.  Digate S.A. 

oferuje pełną obsługę możliwości, jaką dają kanały dystrybucji internetowej. Spółka tworzy 

serwisy i aplikacje internetowe, systemy e-commerce – sklepy internetowe, systemy B2B, 

systemy CRM, aplikacje mobilne, a także oferuje wszelkiego rodzaju usługi  

w obszarze portali społecznościowych. 

Digate S.A. oferuje również usługi z zakresu PR oraz marketingu internetowego, a także 

realizuje kompleksowe wdrożenia rozwiązań z zakresu e-commerce, e-marketingu  

i e-biznesu, reklamy online oraz programów lojalnościowych. 

Zarząd 

Łukasz Kossakowski – Prezes Zarządu  

Z rynkiem IT związany od ponad 14 lat. Pracował dla takich firm jak Huevo, Site Impulse czy 

Jade. Od 2007 roku właściciel Agencji Interaktywnej DIGATE, od 2011 prezes Digate 

Interactive Sp. z o.o. 
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1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu 

rynkowym Emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w 

przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników 

finansowych emitenta. 

 

W styczniu 2013 r. Emitent kontynuował realizacje usług programistycznych w zakresie 

przygotowania aplikacji CRM dla firmy działającej w branży nieruchomości (RB 61/2012). 

Równolegle prowadzone były prace zespołu graficznego nad interfejsem wdrażanych 

aplikacji (projekty ok 400 ekranów). Prace dotyczyły drugiego etapu niniejszego projektu  

o łącznej wartości ok. 1 mln zł netto. Zakończenie i rozliczenie całego projektu nastąpi do 

końca pierwszej połowy 2013 r.  

 

W styczniu 2013 r. zespół operacyjny Emitenta został rozszerzony o nowego programistę, 

który wzmocnił dział odpowiedzialny za kreację aplikacji internetowych.  Na dzień dzisiejszy 

Digate S.A. prowadzi dalszy proces rekrutacyjny programistów aplikacji internetowych oraz 

aplikacji mobilnych. Emitent, nie wyklucza również zwiększenia zatrudnienia w zespole 

odpowiedzialnym za wdrożenia systemów CRM, na które popyt systematycznie rośnie. 

 

Pod koniec stycznia Emitent opublikował szacunkowe wyniki za IV kw. 2012 r. Zgodnie  

z przedstawionymi informacjami Emitent osiągnął 677 tys. zł przychodu i 228 tys. zł zysku na 

sprzedaży w IV kw. 2012 r. Dla porównania wartość przychodów Emitenta za cały 2011 r. 

wyniosła 20,46 tys. zł, a strata na sprzedaży 423 tys. zł. 

 

W styczniu 2013 r. Digate S.A. kontynuował rozmowy z inwestorem strategicznym GMK 

Investment LTD, który zadeklarował iż planuje przeznaczyć 1 mln euro na projekty 
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realizowane przez Digate S.A. (na mocy umowy inwestycyjnej z dnia 20 listopada 2012 r.). Na 

dzień sporządzenia niniejszego raportu nie zostały zawarte wiążące umowy w tym zakresie.  

 

 

W dniu 4 stycznia 2012 r. nastąpiło pierwsze notowanie akcji na okaziciela serii G Digate S.A.  

W związku z powyższym struktura kapitału zakładowego Emitenta oraz liczby akcji 

znajdujących się w obrocie wygląda w następujący sposób: 

 Liczba akcji 

(szt.) 

Wartość 

nominalna (zł) 

Udział 

w kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów 

na WZ 

Udział w 

głosach na WZ 

Seria A 1400000 700 000,00 6,05% 1 400 000 6,05% 

Seria B 4600000 2 300 000,00 19,89% 4 600 000 19,89% 

Seria C 1000000 500 000,00 4,32% 1 000 000 4,32% 

Seria D 769104 384 552,00 3,32% 769 104 3,32% 

Seria E 1553821 776 910,50 6,72% 1553821 6,72% 

Seria F 6250000 3 125 000,00 27,02% 6250000 27,02% 

Sera G 7559000 3 779 500,00 32,68% 7559000 32,68% 

            

Suma 23 131 925 11 565 962,50 100,00% 23 131 925 100,00% 

 

Warto także podkreślić, iż w dniu 7 stycznia 2013 r. nastąpiła wypłata środków pieniężnych  

w trzecim okresie odsetkowym dla obligacji Digate S.A. serii A. (obligacje dwuletnie, 

oprocentowane na poziomie 14% rocznie). 
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2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez 

emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym 

raportem. 

EBI 

Data  Numer Temat 

2013-01-29 

09:28:35 

7/2013 Informacja o przychodach oraz zysku na sprzedaży w IV kw. 2012 

r. 

2013-01-21 

12:43:09 

6/2013 Przyjęcie do stosowania zasady nr 16 \"Dobrych Praktyk Spółek 

Notowanych na NewConnect \" w zakresie publikacji raportów 

miesięcznych 

2013-01-18 

10:56:19 

5/2013 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 r. 

2013-01-18 

10:54:13 

4/2013 Korekta terminarza płatności odsetek od obligacji Digate S.A.serii 

A 

2013-01-07 

13:01:16 

3/2013 Wypłata środków pieniężnych w trzecim okresie odsetkowym dla 

obligacji Digate S.A. serii A  

2013-01-03 

09:38:27 

2/2013 Oświadczenie akcjonariusza Digate S.A. 

2013-01-02 

11:12:57 

1/2013 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na 

okaziciela serii G spółki Digate S.A. 
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ESPI  

Data Numer Temat 

2013-01-02 

17:43 

3/2013 
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu Digate S.A.  

2013-01-02 

17:38 

2/2013 
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z 

art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi  

2013-01-02 

17:33 

1/2013 
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu Digate S.A.  

 

 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, 

choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem. 

 

W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów 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 
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analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu 

analitycznego. 

  

Zarząd Digate S.A opublikował harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 r. za 

pośrednictwem raportu bieżącego nr 5/2013, zgodnie z którym w dniu 14 lutego 2013 roku 

zostanie opublikowany raport okresowy za IV kwartał 2012 r. 

 

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu 

na rynku NewConnect" 


