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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 

 

Informacje ogólne 

Firma: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna 

Siedziba: Katowice 

Adres: ul. Piotra Ściegiennego 3,  40-114 Katowice 

Telefon: (+48 32) 209-13-03 

Faks: (+48 32) 209-13-03 

Adres poczty elektronicznej: ptwp@ptwp.pl 

Strona internetowa: www.ptwp.pl 

NIP: 9542199882 

REGON: 273754180 

Numer KRS: 316388 

Sąd rejestrowy: 

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział 

Gospodarczy KRS  

 

Data rejestracji: 13 listopada 2008 r. (wpis przekształcenia w spółkę akcyjną) 

Kapitał zakładowy: 810.918,00 zł (w pełni opłacony) 

Reprezentacja: 

Prezes Zarządu jednoosobowo (przy zarządzie wieloosobowym Prezes 

Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden 

członek Zarządu z prokurentem) 

Zarząd: Wojciech Kuśpik – Prezes Zarządu 

 

 

Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej 

Grupa Kapitałowa PTWP działa na rynku od 1995 roku. Specjalizuje się w tworzeniu zintegrowanych 

rozwiązań w obszarze informacji i wiedzy dla wybranych branż gospodarki, obejmujących wydawanie 

magazynów prasowych i specjalistycznych publikacji, budowę i zarządzanie portalami internetowymi,  

a także organizację kongresów, konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych oraz szkoleń. 

Od 1998 roku Grupa Kapitałowa PTWP wydaje swoje najważniejsze pismo, tj. Miesięcznik Gospodarczy 

„Nowy Przemysł”, w którym opisywane są między innymi najnowsze światowe trendy w zarządzaniu oraz 

nowe rozwiązania technologiczne w wiodących branżach przemysłu w Polsce, takich jak: energetyka, 

górnictwo, hutnictwo, nafta, chemia. W miesięczniku poruszane są również społeczne aspekty 

strukturalnych przemian w gospodarce, związanych z takimi procesami, jak: restrukturyzacja, europejska 

mailto:ptwp@ptwp.pl
http://www.ptwp.pl/
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konkurencyjność, inwestycje, innowacyjność. Wiele uwagi poświęcane jest marketingowi, jakości  

i finansom w przedsiębiorstwach przemysłowych.  

W 2005 roku został uruchomiony internetowy portal gospodarczy „Wirtualny Nowy Przemysł” (wnp.pl), 

który z czasem stał się głównym obszarem aktywności prowadzonej działalności. Portal specjalizuje się 

w dostarczaniu kompleksowych informacji o najważniejszych gałęziach przemysłu oraz trendach 

i zmianach zachodzących w polskiej gospodarce. 

Wykorzystując doświadczenia związane z „Nowym Przemysłem” i „Wirtualnym Nowym Przemysłem”, 

Grupa Kapitałowa PTWP stopniowo rozszerzała swoją działalność o kolejne branże gospodarki i zaczęła 

specjalizować się w kompleksowych usługach w obszarze informacji i wiedzy dla wybranych branż 

gospodarki. 

Swoją aktywność Grupa PTWP realizuje poprzez cztery komplementarne obszary działalności: 

- działalność wydawnicza w zakresie mediów drukowanych, 

- działalność wydawnicza w zakresie portali internetowych, 

- organizacja konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych (np. kongresów), 

- prowadzenie specjalistycznych szkoleń. 

 

Grupa Kapitałowa PTWP jest wydawcą Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł, miesięcznika 

Rynek Zdrowia, miesięcznika Farmer, czasopisma Rynek Spożywczy, specjalistycznych portali 

biznesowych, m.in. wnp.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, rynekaptek.pl, 

propertynews.pl, portalsamorzadowy.pl, farmer.pl. 

Ponadto, jest organizatorem spotkań biznesowych, konferencji i szkoleń, na czele z Europejskim 

Kongresem Gospodarczym − European Economic Congress (EEC), jedną z najbardziej prestiżowych 

imprez odbywających się w tej części Europy − Forum Zmieniamy Polski Przemysł oraz Forum Rynku 

Zdrowia. 

Cechą charakterystyczną Grupy Kapitałowej PTWP jest praca z wymagającymi grupami docelowymi, 

tj. przedstawicielami kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, liderami opinii, 

przedstawicielami władz państwowych i samorządowych. 

 

 

Struktura organizacyjna 

Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku, PTWP S.A. jest spółką dominującą Grupy Kapitałowej, 

którą tworzą spółki: 

 PTWP-Online Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 

  Centrum Kreowania Liderów S.A. z siedzibą w Katowicach.  

W przypadku spółki Centrum Kreowania Liderów S.A. dominację PTWP S.A. w stosunku do tej spółki 

wyznacza kryterium kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki oraz decydującego wpływu 

na działalność tej spółki, która wynika z faktu, iż zgodnie z § 12 ust. 1 i 2. Statutu spółki Centrum 

Kreowania Liderów S.A. zarząd tej spółki składa się z dwóch członków − Prezesa i Wiceprezesa, przy 

czym Prezes Zarządu jest powoływany i odwoływany przez PTWP S.A., a Wiceprezes Zarządu jest 

powoływany i odwoływany przez akcjonariusza − spółkę Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., zgodnie 

natomiast z § 13 ust. 2. Statutu spółki Centrum Kreowania Liderów S.A. w przypadku gdy nie uda się 

wypracować wspólnej decyzji, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu Centrum 

Kreowania Liderów S.A. mogą reprezentować spółkę jednoosobowo – Wiceprezes nie ma więc de facto  

i de iure żadnej możliwości ograniczenia samodzielności Prezesa Zarządu powoływanego przez PTWP 

S.A., a co za tym idzie − to po stronie Prezesa Zarządu leży głos decydujący w sprawach polityki 

finansowej i operacyjnej tej spółki. 

 



Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. Raport kwartalny za II kw. 2013 roku 
 

 strona 5 z 15 

 

  

 

PTWP-Online Sp. z o.o.  

Siedziba: ul. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice 

REGON: 240946381 

NIP: 6342687888 

KRS: 0000315695 

Udział PTWP S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów: 70,00%. 

Przedmiot działalności: wydawca specjalistycznych portali biznesowych, m.in. wnp.pl, rynekzdrowia.pl, 

portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, rynekaptek.pl, propertynews.pl, portalsamorzadowy.pl, farmer.pl, 

gieldarolna.pl. Zasadniczą działalnością spółki jest działalność portali internetowych oraz działalność 

reklamowa. 

Drugim udziałowcem spółki PTWP-Online Sp. z o.o., posiadającym  30% udziałów, jest spółka 

SOCRATES INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (KRS nr 0000297384), która nie 

jest podmiotem w inny sposób powiązanym z PTWP S.A. 

 

Centrum Kreowania Liderów S.A. 

Siedziba: ul. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice 

REGON: 011205133 

NIP: 5291006428 

KRS: 0000183951 

Udział PTWP S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów: 49,18%. 

Przedmiot działalności: organizator szkoleń biznesowych dla kadry zarządzającej i kierowniczej oraz 

pracowników przedsiębiorstw, organizacji i administracji. 

Pozostałymi akcjonariuszami spółki Centrum Kreowania Liderów S.A. są: DGA S.A. z siedzibą  

w Poznaniu posiadająca 49,18% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu (będąca również 

akcjonariuszem Emitenta) oraz cztery osoby fizyczne, nie powiązane z Emitentem, które łącznie 

posiadają 1,64% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu. 

 

Struktura akcjonariatu 

Według stanu na dzień 7 sierpnia 2013 roku struktura udziałowców spółki przedstawiała się następująco: 
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Akcjonariusz Liczba akcji Proc. akcji Liczba głosów Proc. głosów 

Wojciech Kuśpik 886.628 54,67% 886.628 56,70% 

Idea Y FIZ Aktywów Niepublicznych 275.499 16,99% 275.499 17,62% 

DGA S.A. 128.000 7,89% 128.000 8,18% 

BPH FIO Parasolowy 91.770 5,66% 91.770 5,87% 

IPLEX S.A. 83.333 5,14% 83.333 5,33% 

Akcje własne  58.078 3,58% 0 0,0 

Pozostali (poniżej 5%) 98.528 6,07% 98.528 6,30% 

Łącznie 1.621.836 100% 1.563.758 100% 
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2. WYBRANE DANE FINANSOWE 

Poniższe tabele prezentują wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej oraz wybrane dane finansowe 

Spółki za II kwartał 2013 roku wraz z danymi porównywalnymi.  

Konsolidacja wyników finansowych PTWP S.A. z wynikami finansowymi PTWP-Online Sp. z o.o. oraz 

z wynikami finansowymi Centrum Kreowania Liderów S.A. została przeprowadzona przy użyciu metody 

pełnej. 

Grupa Kapitałowa PTWP 

Wybrane kwartalne dane skonsolidowane (tys. zł) 

 

Wyszczególnienie 
II kw. 2013r. 

01.04-30.06.2013 

I i II kw. 2013 r. 

01.01-30.06.2013 

II kw. 2012r. 

01.04-30.06.2012 

I i II kw. 2012 r. 

01.01-30.06.2012 

przychody netto ze sprzedaży 13.401,6 18.536,0 13.545,2 17.605,7 

zysk / strata ze sprzedaży 3.291,5 3.318,7 4.395,4 3.740,6 

EBITDA 3.420,8 3.557,5 4.446,9 3.965,6 

zysk / strata na działalności 

operacyjnej 
3.293,8 3.323,4 4.388,9 3.744,5 

zysk / strata brutto 3.369,1 3.374,2 4.428,7 3.756,1 

zysk / strata netto 2.710,30 2.564,3 3.617,9 2.964,2 

Amortyzacja 127,0 234,1 58,1 221,1 

 

Wyszczególnienie 30.06.2013 r.* 30.06.2012 r.* 

aktywa razem 13.179,2 9.382,7 

aktywa trwałe 737,5 1.070,5 

należności długoterminowe 0,0 0,0 

aktywa obrotowe 12.441,7 8.312,2 

należności krótkoterminowe 3.534,4 3.694,6 

środki pieniężne i inne 

aktywa pieniężne 
7.737,0 3.512,3 

kapitały własne (*) 10.485,2 7.283,2 

- w tym kapitał mniejszości 3.129,6 2.099,5 

kapitał podstawowy 810,9 760,3 

zobowiązania 

długoterminowe 
5,5 36,2 

- w tym kredyty i pożyczki 0,0 0,0 

zobowiązania 

krótkoterminowe 
2.434,2 2.015,6 

- w tym kredyty i pożyczki 0,0 0,0 

(*) Kapitały własne = Kapitał własny + Kapitał mniejszości 
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PTWP S.A.  

Wybrane kwartalne dane jednostkowe (tys. zł) 

 

Wyszczególnienie 

II kw.2013r. 

01.04-30.06.2013I 

I i II kw. 2013 r. 

01.04–30.06.2013 

r. 

II kw.2012r. 

01.04-30.06.2012I 

I i II kw. 2012 r. 

01.04–30.06.2012 

r. 

przychody netto ze sprzedaży 10.622,2 13.336,6 11.233,9 13.550,6 

zysk / strata ze sprzedaży 2.990,6 2.713,3 4.005,4 3.537,2 

EBITDA 3.110,2 2.933,0 4.086,4 3.731,1 

zysk / strata na działalności 

operacyjnej 
2.990,6 2.713,3 4.005,7 3.537,5 

zysk / strata brutto 2.998,1 2.726,4 4.020,5 3.555,9 

zysk / strata netto 2.445,2 2.173,5 3.265,9 2.801,3 

Amortyzacja 119,6 219.7 80,7 193,6 

 

Wyszczególnienie 30.06.2013 r. 30.06.2012 r. 

aktywa razem 16.671,5 13.953,7 

aktywa trwałe 8.120,9 8.371,7 

należności długoterminowe 0,0 0,0 

aktywa obrotowe 8.550,6 5.582,0 

należności krótkoterminowe 2.964,0 2.546,9 

środki pieniężne i inne 

aktywa pieniężne 
5.518,7 2.969,3 

kapitały własne 14.929,0 12.436,2 

kapitał podstawowy 810,9 760,3 

zobowiązania 

długoterminowe 
5,5 36,2 

- w tym kredyty i pożyczki 0,0 0,0 

zobowiązania 

krótkoterminowe 
1.618,1 1.457,9 

- w tym kredyty i pożyczki 0,0 0,0 

 

Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla 

przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej emitenta w sposób rzetelny 

i kompletny. 

W ocenie Zarządu Spółki, rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej 

Grupy Kapitałowej oraz Spółki nie wymaga uwzględnienia w raporcie kwartalnych dodatkowych 

informacji. 
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3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY 

WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE, ORAZ INFORMACJE 

ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W II KWARTALE 2013 ROKU 

 

Zdarzenia istotne wpływające na działalność Grupy Kapitałowej 

 

Pierwsze 6 miesięcy 2013 r. to okres wyraźnego spowolnienia w polskiej gospodarce, pogarszającej się 

sytuacji przedsiębiorstw, ograniczenia projektów ekspansji i raczej szukania oszczędności. 

Miało to bardzo istotny wpływ na rynek medialno-reklamowy. Większość spółek tego sektora notowało 

spadek przychodów i gorsze wyniki finansowe. 

Mimo tej sytuacji rynkowej, Grupa Kapitałowa PTWP zanotowała przyrost przychodów i dobry wynik 

finansowy. 

Zarządy spółek Grupy Kapitałowej prowadzą stały monitoring kosztów i optymalizację ich wartości. 

 

Istotne z punktu widzenia celów strategicznych Grupy i w dużym stopniu w drugim kwartale absorbujące 

Zarząd były działania zmierzające do wprowadzenia akcji PTWP S.A. do obrotu na rynku NewConnect, 

prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W dniu 26 kwietnia 2013 roku 

odbyło się pierwsze notowanie praw do akcji serii C, które to akcje były przedmiotem emisji kierowanej 

do rynkowych inwestorów. 

Akcje serii C wyemitowane zostały na podstawie uchwały nr 6 NWZ Spółki z 31 października 2012 r. 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji w ramach 

subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Oferta prywatna 

przeprowadzona była w dniach od 1 do 22 marca 2013 roku, w wyniku oferty akcje objęło 13 podmiotów 

(w tym 3 osoby prawne), które objęły 86.030 akcji serii C. Łączne wpływy z emisji akcji serii C wyniosły 

1.402.289 zł. 

W przyszłości pozwoli to Grupie na szybszy rozwój, także poprzez akwizycje. 

 

Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej PTWP 

 

Wyniki finansowe zarówno Spółki, jak i Grupy Kapitałowej na koniec II kwartału 2013 r. wskazują, że 

Spółka jest w dobrej kondycji finansowej. 

 

 

Przychody Grupy w I półroczu br. wzrosły w stosunku do roku 2012 o 5,28%, natomiast w II kwartale 

spadły w stosunku do 2012r. o 1,06%. 

Na szczególną uwagę zasługują wyniki spółki zależnej PTWP-Online, wzrost przychodów o 34,5% r/r 

oraz duża poprawa rentowności. 

W ocenie Zarządu,   II półrocze było szczególnie trudne dla gospodarki, co było odczuwalne w 

rozmowach z klientami. W najbliższych miesiącach oczekujemy poprawy, co wpłynie także na wyniki 

Grupy. 

 

Informacja Zarządu na temat aktywności Grupy Kapitałowej  

 

Spółki z Grupy Kapitałowej realizowały w  II kwartale 2013 roku cele biznesowe nakreślone przez 

zarządy, które przyniosły dobre rezultaty widoczne w wynikach za I  i II kwartał roku. 
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Ponadto warto zauważyć, że: 

 Spółka PTWP-OnLine stworzyła i rozwijała na bazie własnych zasobów portal pulshr.pl, który 

jest pierwszym w Polsce, nowoczesnym portalem skierowanym do menedżerów, prezesów, 

dyrektorów i innych profesjonalistów zainteresowanych szeroko rozumianą branżą HR, 

strategiami zarządzania ludźmi i rozwojem kariery. 

Pierwsze sygnały rynkowe są pozytywne dla tego projektu. 

 w II kwartale Spółka PTWP OnLine rozwijała serwis infodent24.pl (serwis nabyty od 

wcześniejszych właścicieli, którzy teraz pracują w ramach struktur PTWP). 

Infodent24.pl to jedyny portal na rynku, który postawił na ścisłe powiązanie treści dotyczących 

branży stomatologicznej z biznesem oraz jedyny niezależny portal na rynku, który zorientowany 

jest na młodych lekarzy i studentów wydziałów stomatologii, którzy już, lub w perspektywie kilku 

lat, będą inwestowali we własny gabinet i którzy nie mają jeszcze ustalonych przyzwyczajeń  

i upodobań w kwestii rozwiązań technicznych gabinetu. Infodent24.pl działa na ściśle 

zdefiniowanym rynku adresatów. 

 w ramach działalności konferencyjnej Spółka uruchomiła projekty zagraniczne (Słowacja, 

Czechy), które zostały dobrze przyjęte. 

 

Istotnym faktem jest to, że w I i II kwartale 2013 r. powyższe projekty generowały minimalne przychody,  

a głównie koszty, co miało wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. 

Jesteśmy przekonani jednak, że jest to dobra inwestycja, która przyniesie korzyści w najbliższej 

przyszłości. 

 

Zarząd Spółki, a także część pracowników, w I połowie roku pochłonięci byli także działaniami, które 

będą miały istotny pozytywny wpływ na przyszłość Spółki, ale w analizowanym okresie wpłynęły 

negatywnie na jej wyniki. Były to: 

- debiut Spółki na rynku NewConnect GPW;  

- negocjacje związane z potencjalnymi akwizycjami. 

 

W dniu 20 czerwca 2013 r. podpisano umowę inwestycyjną ze spółką Publikator Sp. z o.o. i Publikator.pl 

Sp. z o.o. 

Przedmiotem Umowy jest przejęcie przez Grupę PTWP pełnej kontroli nad ww. spółkami i ich 

działalnością oraz ich dalszy rozwój w ramach Grupy Kapitałowej PTWP S.A.  

Spółki Publikator Sp. z o.o. oraz Publikator.pl Sp. z o.o. prowadzą działalność na krajowym rynku 

wydawniczym i reklamowym, w ramach której w szczególności wydawane jest kilkanaście czasopism 

oraz kilka portali o tematyce wnętrzarskiej i budowlanej. 

Przejęcie kontroli nad spółkami pozwoli na rozszerzenie działalności Grupy PTWP w ramach 

prowadzonego modelu biznesowego o kolejny istotny obszar tematyczny dotyczący specjalistycznej 

wiedzy i informacji. Działania te są zgodne z realizowaną strategią rozwoju Grupy Kapitałowej PTWP 

S.A., zakładającą rozszerzenie działalności o kolejne branże, w obrębie których docelowo będzie 

prowadzony specjalistyczny portal internetowy, wpierany przez czasopismo branżowe. 

17 lipca został podpisany aneks do umowy, który uruchomił procedurę przejęcia. 

Pierwsze efekty tej umowy będą już widoczne w wynikach za 2013 r. 

 

II kwartał roku (jak i cała pierwsza połowa roku) to tradycyjnie duże zaangażowanie Spółki w organizację 

Europejskiego Kongresu Gospodarczego (V edycja), który odbył się w dniach 13-15 maja 2013 r. 
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Kongres jest największą tego typu imprezą w Europie Centralnej (6000 gości, 3 dni, 700 panelistów, 100 

paneli). W tym roku został bardzo dobrze oceniony. 

Ponadto PTWP zorganizowało blisko 15 innych konferencji, forów, seminariów (w tym duże wydarzenia 

jak Forum Zmieniamy Polski Przemysł, Forum Polska-Węgry, Forum Polska-Czechy czy Forum Polska-

Słowacja). 

Spółka Centrum Kreowania Liderów zakończyła realizację dużego projektu szkoleniowego 

finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Efektywność energetyczna w praktyce”, który uzyskał 

pozytywną ocenę zlecającego, a rozpoczęła realizację projektu „Akademię Liderek HR” o wartości 

1 044 660,00 zł. 
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4. STRATEGIA ROZWOJU 

 

Strategia rozwoju 

 

Grupa Kapitałowa PTWP zamierza dalej rozwijać swoją działalność w oparciu o cztery komplementarne 

obszary działalności: 

 działalność wydawnicza w zakresie mediów drukowanych, 

 działalność wydawnicza w zakresie portali internetowych, 

 organizacja konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych (np. kongresów), 

 prowadzenie specjalistycznych szkoleń. 

Przyjęta strategia jest zgodna z obserwowanymi na rynku trendami, gdzie klienci coraz częściej 

poszukują kompleksowej informacji oraz specjalistycznej wiedzy na temat branży, w której działają. Na 

rynku coraz silniejszą pozycję zyskują specjalistyczne portale internetowe, wspomagane poprzez 

drukowane wydawnictwa specjalistyczne. Dodatkowo działalność w zakresie dostarczania informacji  

i wiedzy uzupełniana jest seminariami oraz szkoleniami dedykowanymi danej branży. 

Poniżej przedstawiono kluczowe elementy strategii rozwoju Grupy Kapitałowej PTWP:  

1. Dalsze rozwijanie działalności w czterech komplementarnych obszarach aktywności: działalność 

wydawnicza w zakresie mediów drukowanych, działalność wydawnicza w zakresie portali 

internetowych, organizacja seminariów i kongresów, prowadzenie specjalistycznych szkoleń. 

2. Rozszerzanie aktywności o kolejne branże i w obrębie każdej z branż prowadzenie 

specjalistycznego portalu internetowego, który mógłby być wpierany przez czasopismo branżowe. 

3. Rozwijanie aktywności w zakresie konferencji i szkoleń, jako istotnych elementów wzmacniających 

pozycję Grupy Kapitałowej Emitenta w obrębie danej branży. Uzyskiwanie wiodących pozycji 

konferencji i szkoleń w ramach środowisk, do których są one adresowane. 

4. Rozszerzanie działalności zarówno poprzez rozwój organiczny wymagający niewielkich nakładów, 

ale dużo czasu, lub możliwe do zrealizowania atrakcyjne przejęcia. Przy realizacji przejęć każda 

transakcja będzie rozpatrywana indywidualnie. Mając na uwadze najlepszy efekt biznesowy  

i zacieśnianie współpracy w ramach Grupy PTWP, Emitent nie wyklucza, że przejęcia będą mogły 

się odbywać poprzez wymianę akcji lub płatność akcjami Emitenta. W tym celu będzie dokonane 

podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta. 

 

Projekty rozwojowe 

 

Realizując strategię rozwoju, Grupa Kapitałowa PTWP prowadzi działania w ramach poniższych 

projektów rozwojowych:  

1. Prasa/Internet/konferencje/szkolenia/informacje dedykowane. 

2. Rozwój organiczny w ramach dotychczasowych segmentów działalności: nowe podserwisy; 

rozszerzenie tematyczne, np. w ramach segmentu rolnictwo, nieruchomości, handel, zdrowie, nowe 

eventy. 

3. Nowe projekty internetowe − planowane uruchomienie 2-4 nowych serwisów internetowych. 

4. Płatny dostęp do zasobów. Na podstawie wstępnych analiz Spółka szacuje istotną wielkość 

dodatkowych przychodów pochodzących z tego źródła. 

5. Akwizycje. Grupa Kapitałowa PTWP jest w trakcie rozmów z kilkoma podmiotami na temat 

potencjalnych akwizycji. Sytuacja w gospodarce oraz problemy na rynku medialnym sprzyjają takim 

rozmowom. W kręgu zainteresowania Grupy Kapitałowej Emitenta są podmioty rozszerzające jej 

zasięg branżowy bądź uzupełniające, poprawiające obecność Grupy w segmentach, w których już 

funkcjonuje. 
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6. Rozwój działalności eventowej. Grupa Kapitałowa PTWP analizuje różne możliwości związane nie 

tylko z rozwojem dotychczasowej działalności konferencyjnej, ale również związane z rozwojem 

działalności targowej. 
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5. INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGNOZ FINANSOWYCH 

Zarząd Emitenta opublikował w Dokumencie Informacyjnym, sporządzonym 29 marca 2013 roku 

poniższą prognozę finansową Grupy Kapitałowej PTWP na rok 2013. 

 

Wyszczególnienie 
2013 r. 

Prognoza (*) 

Przychody ze sprzedaży 27.213 

EBITDA 4.070 

EBIT 3.374 

Zysk (strata) brutto 3.617 

Zysk (strata) netto, w tym: 2.929 

zyski/straty mniejszości 255 

 

(*) Prognoza nie podlegała badaniu lub weryfikacji przez Biegłego Rewidenta. Przy sporządzaniu prognoz na rok 2013, konsolidacja została przeprowadzona 

przy użyciu metody pełnej, natomiast w sprawozdaniu finansowym za 2011 r. z uwagi na niską istotność wyników spółki Centrum Kreowania Liderów S.A., 

jednostka ta została skonsolidowana przy wykorzystaniu metody praw własności. 

 

Prognoza finansowa, zaprezentowana w postaci wybranych pozycji rachunku zysków i strat, została 

przygotowana w cenach zmiennych (z uwzględnieniem inflacji) oraz w cenach netto.  

 

Główne założenie stanowiące podstawę prognoz dla wybranych parametrów rachunku zysków i strat 

Grupy Kapitałowej PTWP na 2013 rok: 

 dotychczasowa działalność Grupy Kapitałowej PTWP będzie generowała w przyszłości 

zbliżone wartości przychodów ze sprzedaży i zbliżone rentowności; 

 Emitent pozyska od 1,0 mln zł do 3,0 mln zł netto środków pieniężnych w związku 

z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach emisji Akcji serii C. 

W wyniku przeprowadzonej emisji Akcji Serii C Spółka pozyskała 1,4 mln zł, które wykorzysta zgodnie 

z celami emisyjnymi: kwotę 500 tys. zł na rozwój organiczny oraz pozostałe środki na realizację działań 

akwizycyjnych. 

Zarząd Spółki nie wyklucza, iż w przyszłości proporcje wykorzystania środków pozyskanych na 

wskazane powyżej cele inwestycyjne będą mogły ulec zmianie. Każda decyzja inwestycyjna będzie 

podlegała szczegółowej analizie i ostatecznie Zarząd Spółki wybierze wariant najbardziej korzystny 

z punktu widzenia ekonomicznego oraz biznesowego dla Grupy Kapitałowej PTWP. Spółka nie 

wyklucza, że ewentualne dodatkowe środki na przejęcia będą mogły pochodzić z kredytów bankowych 

lub będą się odbywać poprzez wymianę akcji lub płatność akcjami Spółki. W tym celu będzie dokonane 

podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. 

 

Zarząd Spółki w całości podtrzymuje powyższą prognozę finansową i zgodnie ze stanem wiedzy na 

dzień sporządzenia raportu za II kwartał 2013 roku prognoza finansowa na rok 2013 powinna zostać 

zrealizowana. 
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6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

Zarząd PTWP S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane dane finansowe i dane 

porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz 

odzwierciedlają w sposób rzetelny i prawdziwy obraz sytuacji finansowej Spółki i jej Grupy Kapitałowej. 

 

 

 

 

 

Wojciech Kuśpik  

Prezes Zarządu 

Katowice, 7 sierpnia 2013 roku 


