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Raport miesięczny IAI S.A.
za lipiec 2013 roku

Szczecin, 8 sierpnia 2013 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek 
Notowanych na NewConnect” Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport 
miesięczny za lipiec 2013 roku.
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I. 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 IAI S.A.

Spółka w lipcu 2013 roku kontynuowała szybki wzrost i rozwój. Wprowadziła na rynek nowe 
wersje swoich programów oraz udostępniła nowe funkcje w swoich usługach. Kontynuowała 
także szybki wzrost przychodów.

W lipcu premierę miała zupełnie nowa wersja aplikacji IAI POS, łączącej sklep internetowy ze 
stacjonarnym i pełniąca rolę aplikacji kasowej. IAI POS 4.2 zawiera podgląd szczegółów towaru 
i pozwala na sprawdzanie stanów magazynowych w innych sklepach w ramach jednej sieci 
sprzedaży detalicznej. Ulepszone zarządzanie stanami magazynowymi oraz szereg innych zmian 
pozwala na efektywną sprzedaż w wielu placówkach detalicznych, w których działa wiele stanowisk 
kasowych, a dodatkowo wszystkie są zintegrowane z kilkoma sklepami internetowymi. Dzięki takim 
rozwiązaniom IAI S.A. coraz zdobywa coraz więcej klientów z grona sieciowych sprzedawców 
detalicznych. Jednym z nim jest iTerra, czyli autoryzowany reseller prowadzący sieć sklepów firmy 
Apple. Firma ta korzysta z oprogramowania do prowadzenia sprzedaży IAI-Shop.com 
zintegrowanym z aplikacją do obsługi stanowisk kasowych IAI POS. W tej chwili IAI S.A. oferuje 
jako jedyna na rynku rozwiązanie działające w chmurze, pozwalające w czasie rzeczywistym 
wymieniać informacje o klientach i towarach, obsługujące sieci sprzedaży detalicznej i internetowej. 
Kolejne wdrożenia tego typu rozwiązań wpłynie na wzrost przychodów Spółki i rozpoznawalność jej 
marki.

Kolejną ważną nowością dla dużych sprzedawców jest aplikacja IAI Bridge. Udostępniona w lipcu 
nowa wersja IAI Bridge przynosi kompletnie przeprojektowany proces synchronizacji 
zamówień, dający większą kontrolę i stabilność. Dodatkowo dla korporacji korzystających z IAI 
Bridge do połączenia IAI-Shop.com ze swoim back-office wprowadzony został moduł aktualizujący 
adres dostawy klienta w chmurze sklepu internetowego jeżeli zmiana adresu nastąpiła w 
zewnętrznym systemie back-office. Jest to rozwiązanie ułatwiające zbieranie i realizowawanie 
zamówień w różnych systemach informatycznych, co jest bardzo częste w dużych firmach 
handlowych. 
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Rozwiązania takich problemów integracyjnych i logistycznych, jak sprzedaż kasowa zintegrowana z 
internetową, oraz sprawne zarządzenie przepływem informacji o klientach pomiędzy sklepem 
internetowym, detalicznym oraz systemem back-office korporacji pokazuje, że rozwiązania Spółki 
trafiają w potrzeby korporacji i dużych profesjonalnych sprzedawców. Dzięki Spółka pozyskuje 
nowych klientów z tej grupy, co przekłada się na dalszy, wzrost przychodów. Między innymi dzięki 
takiemu rozwojowi, przychody w lipcu 2013 osiągnęły poziom około 660 tysięcy złotych netto.

Zainteresowanych szczegółową listą wszystkich nowości wprowadzonych w czerwiec 2013 zachęcamy 
do sprawdzenia strony internetowej IAI S.A: http://www.iai-shop.com/pr-press-release.phtml?
month=201307

Duża innowacyjność i inwestycje w poprawę wydajności i jakości obsługi klientów silnie wspierane  
działaniami promocyjnymi, szczególnie PR, podjęte od początku 2010 roku przynoszą pozytywny  w 
postaci nowych zamówień i rosnącego zainteresowania mediów oraz klientów Spółką. 

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie 
raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W lipcu 2013 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI 
raporty:

1. 8 lipca 2013 r. - Raport miesięczny za czerwiec 2013 r.

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

IAI S.A. realizuje aktualnie projekty inwestycyjne, przy których wykorzystywane są m.in. środki 
pochodzące z emisji akcji serii C. Są to przede wszystkim: zwiększanie zatrudnienia, 
przeprowadzenie ekspansji zagranicznej oraz stały rozwój usługi i penetracja rynku polskiego.

Z uwagi na dokonywane inwestycje oraz posiadane przed emisją akcji serii C własne środki finansowe 
trudno jest jednoznacznie określić skalę wykorzystania środków pochodzących z emisji przy 
realizacji poszczególnych projektów.

Środki pozyskane z emisji wykorzystywane są zgodnie z celami emisyjnymi tzn. zwiększenia udziału w 
rynku polskim i dokonania ekspansji zagranicznej.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w 
miesiącu sierpniu i wrześniu 2013, które dotyczą Emitenta i są istotne z 
punktu widzenia interesów inwestorów.

W sierpniu i wrześniu będą miały miejsce następujące wydarzenia korporacyjne Emitenta:
1. 8 sierpnia 2013 r. – Raport miesięczny za lipiec 2013 roku.
2. 14 sierpnia 2013 r. - Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku.
3. 9 września 2013 r. – Raport miesięczny za sierpień 2013 roku.

Zawsze aktualny kalendarz oraz archiwalne raporty można sprawdzić na stronach internetowych 
IAI     S.A. w dziale relacji inwestorskich  
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