
Uzasadnienie Zarządu e-Kiosk SA 

w sprawie dalszego istnienia spółki 

 

W związku z opinią Biegłego Rewidenta oraz Rady Nadzorczej e-Kiosk SA iż z uwagi na fakt, że łączne straty 

Spółki wykazane w bilansie zbadanego sprawozdania finansowego za rok 2012 przekroczyły sumę kapitału 

zapasowego i jednej trzeciej kapitału zakładowego, zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych na dzień 29 

lipca 2013 zwołane zostaje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego 

istnienia Spółki. 

W związku z powyższym Zarząd e-Kiosk SA niniejszym rekomenduje i uzasadnia zasadność podjęcia uchwały 

przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie o dalszym istnieniu Spółki: 

1. Na negatywny wynik finansowy netto za rok 2012 istotny wpływ miało utworzenie odpisów 

aktualizujących wartość wartości niematerialnych i prawnych do ich wartości godziwej, które 

spowodowały wysoki ujemny wynik na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 838 tyś. zł 

2. W drugiej połowie roku 2013 oraz w roku 2014 spodziewany jest dynamiczny wzrost ilościowy i 

wartościowy rynku wydań elektronicznych dodatkowo stymulowany trendem rosnącej popularności 

urządzeń mobilnych (tablety i smartfony). E-Kiosk SA jako lider rynku prasy elektronicznej będzie 

jednym z głównych beneficjentów powyższego trendu rynkowego m.in. dzięki wdrożeniu aplikacji na 

urządzenia mobilne z systemami Android oraz iOS.  

3. Istotnym elementem prowadzącym do znacznego wzrostu poziomu obrotów i istotnego zwiększenia 

rentowności Spółki jest podpisana w dniu 11 czerwca 2013 umowa z wydawnictwem Gremi Media Sp. 

z o.o na mocy której e-Kiosk SA został uprawniony do prowadzenia sprzedaży całego portfolio 

produktów cyfrowych Gremi Media SA (występujących pod markami „Rzeczpospolita”, „Gazeta Giełdy 

Parkiet”, „Bloomberg Business Week”; „Sukces”; „Przekrój” oraz „Uważam Rze” i „Uważam Rze 

Historia”). W związku z umową wydawnictwo Gremi Media Sp. z o.o zrestrukturyzowało własne działy 

eCommerce powierzając zasadnicze działania w zakresie sprzedaży i dystrybucji produktów cyfrowych 

spółce e-Kiosk SA.  

4.  Spółka e-Kiosk SA prowadzi zaawansowane rozmowy na temat strategicznej współpracy w zakresie 

sprzedaży i dystrybucji prasy elektronicznej z wiodącymi firmami m.in. z branży telekomunikacyjnej czy 

finansowo-ubezpieczeniowej. Wdrożenie przygotowywanych projektów prowadzić będzie do 

istotnego wzrostu dochodów i rentowności w czwartym kwartale roku 2013 oraz w całym roku 2014. 

5. Zwiększenie przychodów w drugiej połowie 2013 wynikać będzie m.in. również zakończenia prac 

restrukturyzacyjnych Spółki, istotnego wzmocnienia działu handlowego  i ujednolicenia systemów  

sprzedaży e-Kiosk i eGazety co pozwoli w pełni wykorzystać potencjał sprzedażowy wynikający z 

umowy podpisanej z wydawnictwem Gremi Media Sp. z o.o oraz wzrostowych trendów rynkowych.  
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