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Szanowni Państwo! 

 

Drugi kwartał 2013 roku był dla nas okresem wzmożonej pracy nad ważnymi projektami, pozyskanymi w 

pierwszych miesiącach bieżącego roku oraz czasem, w którym zdobyliśmy kolejne kontrakty o znaczącej dla 

Grupy i3D wartości. 

 

Od marca br. realizujemy duży projekt na zlecenie Kopalni Soli „Wieliczka” – przedsięwzięcie to jest 

jednym z największych kontraktów, zdobytych przez i3D w całej historii działalności Spółki. W II kwartale 

kontynuowane były również prace nad projektem pozyskanym dzięki współpracy z saudyjskim partnerem - 

firmą Alwasaet. W ramach niniejszego przedsięwzięcia powstaje obszerny zestaw interaktywnych aplikacji 

edukacyjnych, który będzie wykorzystywany jako nowatorskie narzędzie w nauczaniu dzieci oraz młodzieży 

z Arabii Saudyjskiej. 

 

Tylko w ciągu trzech miesięcy, przypadających na drugi kwartał bieżącego roku, pozyskaliśmy trzy nowe, 

ważne dla Spółki kontrakty. Ważne nie tylko ze względu na ich wartość, lecz również – jak w przypadku 

projektu realizowanego dla firmy Becker-Warkop – z uwagi na ich innowacyjny charakter. Przedsięwzięcie 

dla ww. klienta, polegające na stworzeniu systemu szkoleniowo-symulacyjnego z jednoczesnym 

wykorzystaniem hełmu oraz rękawic interaktywnych, będzie rozwiązaniem unikatowym w skali światowej. 

Wierzmy, iż opracowany przez i3D w ramach tego projektu system znajdzie kolejnych nabywców nie tylko 

w górnictwie, ale także w innych branżach – wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zastosowania 

skuteczniejszych, przynoszących lepsze efekty narzędzi szkoleniowych. 

 

W zakresie naszej aktywności na rynkach zagranicznych rozwijamy współpracę z dotychczasowymi 

partnerami biznesowymi, rozszerzając jednocześnie grono potencjalnych klientów i kooperantów o nowe 

podmioty. Tylko w trakcie ostatnich miesięcy gościliśmy w siedzibie i3D przedstawicieli firm oraz instytucji 

z Arabii Saudyjskiej, Chin, Argentyny oraz Szwecji. Zawarliśmy także umowę o współpracy z partnerem z 

Chin, dotyczącą sprzedaży wersji licencyjnej Quazar’a 3D na tamtejszym rynku. 

 

Drugi kwartał bieżącego roku był dla nas niewątpliwie czasem wzmożonej pracy nad kilkoma ważnymi 

projektami, które absorbowały znaczące zasoby Grupy i na realizacji których skupiony był zespół i3D. 

Projekty te zostaną w większości zakończone oraz rozliczone w III oraz IV kwartale 2013 roku co powoduje, 

iż za II kwartał, na który przypadła większość prac związanych z tymi zleceniami, Grupa odnotowała 

ujemne wyniki finansowe. Pragniemy jednak podkreślić, iż wyniki za ten okres uwarunkowane są głównie 

wspomnianym wyżej rozkładem czasowym realizacji i rozliczeń kontraktów, natomiast ilość i wartość 

pozyskanych przez nas tylko w I półroczu zleceń z realizacją na bieżący rok już w chwili obecnej stanowi 

największą w historii Grupy wartość rocznych przychodów. Co równie istotne - budujemy już także nasz 

portfel zleceń na kolejny, 2014 rok. Jesteśmy przekonani, iż grono naszych klientów – także dzięki ważnym 

i potrzebnym decyzjom oraz inwestycjom z roku 2012 – będzie stale się poszerzać, o co zabiegamy 

nieustannie. 

 

W imieniu zarządu oraz całego zespołu i3D serdecznie zapraszam do lektury niniejszego raportu. 

 

Jacek Jędrzejowski 

Prezes Zarządu i3D SA 
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1. Wybrane jednostkowe oraz skonsolidowane dane finansowe za drugi kwartał 

2013 roku wraz z danymi porównawczymi 
 

1.1. Przychody 

W II kwartale 2013 roku Grupa i3D uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w 

wysokości  1 441 457,02 zł, co daje poziom zbliżony do przychodów wypracowanych w  analogicznym 

okresie roku 2012. 

 

 

 
Tabela 1 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy i3D za II kwartał 2013 roku oraz dane porównawcze 

Okres 01/04/2013 – 30/06/2013 01/04/2012 – 30/06/2012 ZMIANA % 

Waluta PLN PLN 

Skonsolidowane przychody ze 
sprzedaży i zrównane z nimi 

1 441 457,02 1 467 986,71 -1,81% 

Źródło: i3D 

 

Uwzględniając dane w układzie narastającym za dwa kwartały 2013 roku Grupa i3D osiągnęła przychody ze 

sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 3 662 773,52 zł. Były one o 10% niższe niż przychody uzyskane w 

analogicznym okresie roku 2012. 
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Tabela 2 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy i3D za dwa kwartały 2013 roku narastająco oraz dane porównawcze 

Okres 01/01/2013 – 30/06/2013 01/01/2012 – 30/06/2012 ZMIANA % 

Waluta PLN PLN 

Skonsolidowane przychody ze 
sprzedaży i zrównane z nimi 

 
3 662 773,52 

 
4 073 677,20 

 
-10,09% 

Źródło: i3D 

 

1.2. Wyniki finansowe 

W II kwartale 2013 roku Grupa i3D odnotowała ujemne wyniki finansowe. Wyniki te są konsekwencją 

prowadzonych w tym okresie przez i3D prac nad zleceniami o istotnej wartości, których zakończenie i 

rozliczenie nastąpi w większości w III oraz IV kwartale br. Szczegółowe informacje na temat czynników 

kształtujących wynik finansowy II kwartału 2013 roku zostały przedstawione w rozdziale 2 niniejszego 

raportu. 
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Tabela 3 Skonsolidowane wyniki Grupy i3D za II kwartał 2013 roku oraz dane porównawcze 

Okres 01/04/2013 – 30/06/2013 01/04/2012 – 30/06/2012 

Waluta PLN PLN 

Zysk (strata) ze sprzedaży 
 
Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 
 
Zysk (strata) brutto 
 
Zysk (strata) netto 

 
-250 156,28                 

 
 

-43 939,97           
 

-216 171,28            
 

-228 865,01                   

 
-796 698,75           

 
 

-697 170,40        
     

-703 830,96        
 

-567 746,87               
Źródło: i3D 

 

Narastająco za dwa kwartały 2013 roku Grupa i3D osiągnęła zysk na poziomie działalności operacyjnej w 

kwocie 117 522,85 zł. Na poziomie wyniku ze sprzedaży, wyniku brutto oraz netto Grupa odnotowała ujemne 

wyniki finansowe, co jest m.in. konsekwencją wspomnianego wcześniej rozkładu czasowego realizacji i 
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rozliczeń projektów w 2013 roku (ujemny wynik ze sprzedaży; projekty o istotnej wartości, realizowane przez 

Grupę i3D w kwartałach I-II zostaną w większości zakończone i rozliczone w III oraz IV kwartale br.). W 

porównaniu do analogicznego okresu roku 2012 nastąpiła wyraźna poprawa wyników Grupy na wszystkich 

poziomach działalności. 

 

 

Tabela 4 Skonsolidowane wyniki Grupy i3D za dwa kwartały 2013 roku narastająco oraz dane porównawcze 

Okres 01/01/2013 – 30/06/2013 01/01/2012 – 30/06/2012 

Waluta PLN PLN 

Zysk (strata) ze sprzedaży 
 
 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

 
 

Zysk (strata) brutto 
 

Zysk (strata) netto 

 
-129 309,85    

 
117 522,85        

 
 

-159 054,90         
 

-196 424,53       

 
-1 268 386,23           

 
-1 063 079,13        

 
 

-1 120 151,10 
 

-901 197,94 

Źródło: i3D 
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1.3. Zatrudnienie 

Na dzień 30 czerwca 2013 roku zatrudnienie w Grupie i3D wynosiło 48 osób. Zmniejszenie zatrudnienia w 

stosunku do stanu z poprzedniego okresu jest efektem naturalnej fluktuacji pracowników oraz optymalizacji 

form zatrudnienia. Proces rekrutacyjny w Grupie prowadzony jest w sposób ciągły, systematycznie zwiększa 

się także liczba współpracowników i3D. 

 

 
Tabela 5 Zatrudnienie w Grupie i3D 

Stan na dzień 30/06/2012 30/09/2012 31/12/2012 31/03/2013 30/06/2013 

Liczba pracowników 61 62 55 52 48 

Źródło: i3D 
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1.4. Zbiorcze zestawienie jednostkowych oraz skonsolidowanych danych finansowych 

 
Tabela 6 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy i3D za II kwartał 2013 roku oraz za dwa kwartały 2013 roku narastająco 
wraz z danymi porównawczymi  

Dane skonsolidowane w PLN 

       Wybrane dane finansowe                                         01/04/2013- 
30/06/2013 

01/04/2012-
30/06/2012 

01/01/2013- 
30/06/2013 

01/01/2012-
30/06/2012 

1 Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi  1 441 457,02 1 467 986,71 3 662 773,52 4 073 677,20 

2 Zysk (strata) ze sprzedaży -250 156,28 -796 698,75 -129 309,85 -1 268 386,23 

3 Zysk (strata) z działalności operacyjnej  -43 939,97 -697 170,40 117 522,85 -1 063 079,13 

4 Zysk (strata) brutto -216 171,28 -703 830,96 -159 054,90 -1 120 151,10 

5 Zysk (strata) netto -228 865,01 -567 746,87 -196 424,53 -901 197,94 

6 Amortyzacja 210 838,58 303 742,99 444 198,65 616 349,14 

7 Kapitał własny 2 749 149,13 3 745 769,49 2 749 149,13 3 745 769,49 

8 Zobowiązania długoterminowe 50 242,63 61 241,77 50 242,63 61 241,77 

9 Zobowiązania krótkoterminowe 6 952 758,49 5 286 493,04 6 952 758,49 5 286 493,04 

10 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 55 953,13 946 119,22 55 953,13 946 119,22 

11 Należności długoterminowe 13 182,47 0,00 13 182,47 0,00 

12 Należności krótkoterminowe 600 705,96 1 090 179,21 600 705,96 1 090 179,21 

Źródło: i3D 

Tabela 7 Wybrane jednostkowe dane finansowe i3D S.A. za II kwartał 2013 roku oraz za dwa kwartały 2013 roku narastająco wraz 
z danymi porównawczymi 

Dane jednostkowe w PLN 

       Wybrane dane finansowe                                         01/04/2013- 
30/06/2013 

01/04/2012-
30/06/2012 

01/01/2013- 
30/06/2013 

01/01/2012-
30/06/2012 

1 Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi  1 248 343,00 1 676 741,91 3 211 061,72 4 555 702,30 

2 Zysk (strata) ze sprzedaży -178 989,21 -304 338,72 -71 134,32 -317 837,02 

3 Zysk (strata) z działalności operacyjnej  -140 722,47 -228 323,02 -19 242,03 -175 321,50 

4 Zysk (strata) brutto -260 837,18 -232 560,13 -212 664,28 -209 763,01 

5 Zysk (strata) netto -234 945,18 -194 165,13 -200 687,28 -178 833,01 

6 Amortyzacja 81 492,33 223 273,88 180 505,99 470 157,10 

7 Kapitał własny 6 293 014,15 6 489 280,19 6 293 014,15 6 489 280,19 

8 Zobowiązania długoterminowe 50 242,63 61 241,77 50 242,63 61 241,77 

9 Zobowiązania krótkoterminowe 5 755 395,61 3 557 071,02 5 755 395,61 3 557 071,02 

10 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 435,56 563 667,22 2 435,56 563 667,22 

11 Należności długoterminowe 13 182,47 0,00 13 182,47 0,00 

12 Należności krótkoterminowe 640 304,42 935 332,47 640 304,42 935 332,47 

Źródło: i3D 
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2. Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe – 

komentarz Zarządu 

 
W II kwartale 2013 roku Grupa i3D osiągnęła przychody z realizacji projektów zarówno dla klientów z Polski, 

jak i podmiotów zagranicznych.  

W okresie tym zakończono i rozliczono projekty wykonane dla takich klientów jak Voigt (podmiot z branży 

chemicznej), Kopex (dostawca kompleksowych rozwiązań dla górnictwa; realizacja filmu promocyjnego) oraz 

Urząd Miasta Żory (zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 2/2013 z dnia 18 stycznia 2013 

roku). Na przychody II kwartału br. wpływ miała także trwająca nadal realizacja projektu dla Alwasaet 

(zestaw aplikacji edukacyjnych – raport bieżący nr 7/2013 z 28 marca 2013 roku), z tytułu której Grupa i3D 

otrzymuje płatności kwartalne. 

W drugim kwartale 2013 roku Grupa i3D odnotowała ujemne wyniki finansowe. Są one konsekwencją 

specyficznego rozkładu czasowego realizacji i rozliczeń projektów w 2013 roku. Kontrakty o istotnej wartości, 

pozyskane i realizowane przez Grupę w I oraz II kwartale br. (projekty dla: Kopalni Soli „Wieliczka”, Becker-

Warkop, ASP w Łodzi, TP S.A.) zostaną w większości zakończone oraz rozliczone w kwartałach III-IV. Realizacja 

ww. projektów - na wykonaniu których Grupa koncentrowała w ostatnich miesiącach większość swoich 

zasobów - znajdzie więc swoje odzwierciedlenie w przychodach i wynikach drugiego półrocza 2013 roku. 

Na ujemny wynik finansowy netto Grupy w II kwartale 2013 roku wpływ miały także czynniki związane z 

koniecznością obsługi zadłużenia w postaci kosztów finansowych (odsetki od kredytów/pożyczek oraz 

wyemitowanych przez i3D S.A. obligacji korporacyjnych). Poziom krótkoterminowego finansowania obcego 

determinowany jest zapotrzebowaniem Grupy na kapitał obrotowy (konieczność zaangażowania istotnych 

nakładów finansowych na etapie realizacji projektów).  Wraz z poprawą płynności finansowej, przewidywaną 

w najbliższych miesiącach (w związku z zakończeniem i rozliczeniem ww. dużych kontraktów), możliwa będzie 

stopniowa redukcja zadłużenia krótkoterminowego oraz poprawa wyników finansowych Grupy dzięki 

redukcji poziomu kosztów finansowych związanych z obsługą długu. 

 

i3D S.A. nie publikuje obecnie prognoz finansowych. 
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3. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej 

działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie 

innowacyjnych rozwiązań  
 

W II kwartale 2013 roku Grupa i3D pozyskała szereg ważnych kontraktów, wśród których znajdują się 

projekty dotyczące innowacyjnych i unikalnych na skalę światową przedsięwzięć. Spółka rozwija także 

współpracę z partnerami biznesowymi oraz poszerza grono potencjalnych klientów na rynkach 

zagranicznych. 

Przykładem unikalnego na skalę światową przedsięwzięcia, realizowanego obecnie przez i3D, jest projekt dla 

stałego klienta Spółki – firmy Becker-Warkop, którego przedmiotem jest wykonanie innowacyjnego systemu 

szkoleniowo-symulacyjnego z jednoczesnym zastosowaniem hełmu oraz rękawic interaktywnych (informacja 

o zawartej umowie została przekazana przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 10/2013 w dniu 24 kwietnia 

2013 roku). Projekt zostanie zakończony w III kwartale br. Niniejszy system może znaleźć zastosowanie nie 

tylko w branży górniczej, ale także we wszystkich innych obszarach gospodarki, w których istnieje 

zapotrzebowanie na skuteczne, przynoszące znacznie lepsze efekty od rozwiązań tradycyjnych, narzędzia 

szkoleniowe. Poza zleceniem od Becker-Warkop Grupa i3D pozyskała w analizowanym okresie także inne 

ważne kontrakty, m.in. z TP S.A. (zaprojektowanie i wykonanie systemów projekcji holograficznej w postaci 

Avatara oraz aplikacji na urządzenie Dreamoc) oraz ASP Łódź (dostawa oprogramowania Quazar3D wraz ze 

stanowiskami pracy i systemami projekcji 3D). 

W II kwartale br. Grupa i3D kontynuowała rozpoczęte w marcu prace nad projektem dla Kopalni Soli 

„Wieliczka”. Przedsięwzięcie to jest jednym z największych zleceń w historii działalności Spółki.  

Spółka i3D Inc., za pośrednictwem której Grupa działa na rynku amerykańskim, rozpoczęła w II kwartale br. 

realizację projektu obejmującego wykonanie filmu reklamowego na zamówienie firmy MATRIX IntelliZone. 

Wartość realizowanego zlecenia wynosi 39 tys. USD, a jego zakończenie i rozliczenie nastąpi w III kwartale 

2013 roku.  

Grupa i3D aktywnie rozwija kontakty biznesowe z potencjalnymi partnerami oraz klientami z wielu krajów. 

Tylko w trakcie ostatnich miesięcy Spółka gościła w swojej siedzibie przedstawicieli firm oraz instytucji z 

Arabii Saudyjskiej, Chin, Argentyny oraz Szwecji. W czerwcu br. przeprowadzony został w siedzibie i3D 

workshop, w którym uczestniczyli przedstawiciele firm oraz instytucji z Arabii Saudyjskiej, w tym Saudi 

Aramco. W ramach spotkania prowadzone były rozmowy dotyczące pożądanych kierunków rozwoju 

technologii VR na potrzeby koncernu. Kolejne spotkanie z udziałem klientów oraz partnerów z Arabii 
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Saudyjskiej odbędzie się w siedzibie i3D w II połowie sierpnia br. i będzie kontynuacją/rozwinięciem rozmów 

przeprowadzonych w trakcie czerwcowego workshop.   

W ramach partnerskiej współpracy z Alwasaet na rynkach Bliskiego Wschodu trwa realizacja projektu, 

którego przedmiotem jest wykonanie zestawu interaktywnych aplikacji edukacyjnych dla King Abdulaziz 

Centre for World Culture (Arabia Saudyjska).  

W II kwartale br. i3D zawarła także umowę o współpracy z partnerem z Chin, dotyczącą sprzedaży wersji 

licencyjnej Quazar’a 3D na tamtejszym rynku. Spółka oczekuje także na realizację kolejnych zleceń we 

współpracy z Jeffrey’em Shaw. Proces pozyskiwania klientów jest w tym przypadku koordynowany przez 

partnera, który prowadzi obecnie rozmowy na temat kilku projektów. Ich realizacja – w przypadku 

powodzenia negocjacji – zostanie powierzona i3D. 

Spółka poszukuje także klientów w Europie. W II kwartale zrealizowała m.in. niewielki kontrakt dla klienta ze 

Szwecji, który może mieć jednak istotne dla Spółki znaczenie z punktu widzenia zdobywania referencji oraz 

pozyskiwania kolejnych zleceń na rynkach skandynawskich. 

W dniu 26 czerwca br. w siedzibie i3D odbyło się spotkanie Zarządu Spółki z Inwestorami indywidualnymi. 

W trakcie spotkania poruszono m.in. tematykę związaną z działalnością Spółki na rynkach zagranicznych (w 

tym rynku amerykańskim), strategią marketingową dla produktów i usług i3D, konkurencją, strategią budowy 

centrów kompetencyjnych (VRHouse’ów) na świecie oraz bieżącą płynnością finansową Spółki. 

Zainteresowani Inwestorzy mieli także okazję zwiedzić siedzibę i3D oraz obejrzeć przykłady realizowanych 

przez Grupę projektów. Relacja z niniejszego spotkania oraz odpowiedzi na pytania Inwestorów dostępne są 

na stronie internetowej Spółki: www.i3d.pl  (dział „Relacje inwestorskie”, zakładka „Inwestorzy/ Konferencje i 

spotkania”). 

W maju br. ukazał się trzeci numer „Biuletynu i3D”, dedykowanego Akcjonariuszom Spółki oraz wszystkim 

osobom zainteresowanym działalnością Grupy i3D. Publikacja (numer bieżący oraz wydania archiwalne) 

dostępna jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (dział „Relacje inwestorskie”). Można 

także dokonać jej subskrypcji za pośrednictwem ww. strony. Kolejny numer Biuletynu ukaże się w drugiej 

połowie sierpnia br.  
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4. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na 

ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym 

Na dzień 30 czerwca 2013 roku w skład Grupy Kapitałowej i3D wchodziły następujące podmioty: 

i3D S.A. 

Spółka holdingowa, w ramach której prowadzona jest podstawowa działalność Grupy. i3D S.A. jest liderem 

branży nowych technologii w obszarze interaktywnej grafiki 3D. Zajmuje się implementacją technologii VR w 

aplikacjach użytkowych tworzonych dla biznesu. 

Prezes Zarządu – Jacek Jędrzejowski 

Wiceprezes Zarządu – Arkadiusz Patryas 

 

i3D Inc.  

Zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych spółka zależna pełni rolę przedstawicielstwa Grupy i3D na rynku 

amerykańskim. Zadaniem spółki jest pozyskiwanie klientów w USA. W lipcu 2011 roku spółka pomyślnie 

przeszła proces rejestracji w dwóch bazach rządowych Central Contractor Registration (CCR) oraz Online 

Representations and Certifications Application (ORCA). Dzięki rejestracji w CCR i ORCA rząd USA został 

poinformowany o istnieniu oraz możliwości korzystania z właściwych usług oferowanych przez i3D Inc. 

Rejestracja otwiera spółce drzwi do ubiegania się o kontrakty nie tylko dla rządu, armii, ale też dla agencji 

rządowych typu NASA czy NIH (National Institutes of Health). Spółka i3D S.A. posiada 98,74% udziałów w 

kapitale i3D Inc. oraz 67% udziału w zysku. 

Prezes spółki – Earl J. Dodd. 

 

Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości  Sp. z o.o.  

Spółka LWR to badawcze serce Grupy. Spółka funkcjonuje jako centrum kompetencyjne i badawczo-

rozwojowe, w ramach którego pracownicy i3D, naukowcy oraz studenci prowadzą prace badawczo-

rozwojowe oraz szkolenia w zakresie rozwoju i zastosowania zaawansowanych technologii wirtualnej 

rzeczywistości. Współpraca z renomowanymi ośrodkami naukowymi w USA i Polsce, umożliwia wymianę 

doświadczeń, wsparcie w prowadzonych przez LWR pracach badawczych oraz dostęp do najnowszych 

światowych rozwiązań z obszaru HighTechVR. W ramach spółki realizowane są m.in. takie projekty jak 

eMiasto (internetowa platforma w postaci interaktywnej mapy miasta), Wirtualne lustro. Spółka i3D S.A. 

posiada 99,98% udziałów w LWR Sp. z o.o. 

Prezes spółki – Jacek Jędrzejowski 
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i3D Science Sp. z o.o.  

Spółka powołana została w celu realizacji projektu „Edukacja Przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1. Celem działania spółki jest tworzenie interaktywnych aplikacji 

edukacyjnych 3D oraz opracowywanie tego typu produktów dla szkół i uczelni. Spółka pracuje m.in. nad 

opracowaniem prezentacji i ćwiczeń z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości, pomocnych w 

kształceniu nie tylko studentów nauk medycznych, weterynarii i biologii, lecz także uczniów liceów, młodych 

lekarzy praktyków, specjalistów i naukowców. Jednym z pierwszych realizowanych projektów było 

stworzenie zestawu ćwiczeń w formie interaktywnych animacji 3D symulujących procesy fizjologiczne 

pokazywane w doświadczeniach na zwierzętach – e-Fizjologia. Spółka i3D S.A. posiada 99,69% udziałów w i3D 

Science Sp. z o.o. 

Prezes spółki - Jacek Jędrzejowski 

 

i3D Network S.A.  

Spółka buduje na terenie całej Polski, zarządzaną przez Internet w systemie Digital Signage, największą sieć 

interaktywnych nośników reklamowych II generacji (reklamowych podłóg interaktywnych) Flooid. 

Proponowane przez i3D Network rozwiązanie pozwala na dynamiczne zarządzanie treścią, jak najbardziej 

efektywne planowanie i pomiar kampanii reklamowych. Interaktywny Nośnik Reklamowy Flooid to 

urządzenie pozwalające na wyświetlanie obrazu na dowolnej powierzchni, podłodze, ścianie, czy chociażby 

interaktywnym stole, które będą reagowały na ruch przechodzących ludzi. Przewagą konkurencyjną INR 

Flooid jest autorskie oprogramowanie i nowe rozwiązania sprzętowo technologiczne (czujniki laserowe). 

Spółka i3D S.A. posiada 99,99% udziałów w i3D Network S.A. 

Prezes spółki – Arkadiusz Patryas 

 

i3D Home Sp. z o.o.  

Interaktywny portal nieruchomości to internetowy kreator mieszkań - pierwszy tego typu w Polsce portal 

umożliwiający wirtualne spacery 3D po nowobudowanych mieszkaniach oraz aranżację mieszkań online. 

Użytkownik może wybrać z bazy ofert lub samemu zbudować wymarzone mieszkanie a następnie je 

wirtualnie umeblować, pomalować i wyposażyć w sprzęt AGD, itp. Dostępne są wersje polska oraz hebrajska. 

Spółka zarządza portalem www.ihome.pl oraz jest właścicielem marki iHome. Spółka i3D S.A. posiada 99,43% 

udziałów w i3D Home Sp. z o.o. 

Prezes spółki - Arkadiusz Patryas 

 

 



i3D S.A.                                              www.i3D.pl 

RAPORT za II kwartał 2013 roku  

 

15 | S t r o n a  

 

i3D Med Sp. z o.o.  

Spółka została powołana w celu realizacji projektu „Portal Informacji Medycznych”. Projekt zakłada 

stworzenie funkcjonalnego portalu, na którym użytkownicy gromadzić będą informacje medyczne na własny 

użytek. Informacje te będą mogły być udostępniane lekarzom w celu szybszego zapoznania się z historią 

pacjenta oraz postawienia diagnozy. Jedną z funkcjonalności portalu byłoby również wykrycie potencjalnych 

konfliktów pomiędzy grupami leków przepisywanych przez różnych lekarzy. Portal docelowo ma być 

dostępny również na urządzenia mobilne. Spółka i3D S.A. posiada 99,50% udziałów w i3D Med Sp. z o.o. 

Prezes spółki – Jacek Jędrzejowski 
 

Simmersion GmbH 

Przedmiotem działalności zarejestrowanej w Austrii spółki jest produkcja, rozwój, dystrybucja i serwisowanie 

symulatorów lotu oraz powiązanych urządzeń technicznych, a także badania w tych dziedzinach. Simmersion 

to inicjatywa, do której i3D została zaproszona jako firma mogąca wnieść unikalną funkcjonalność w zakresie 

grafiki czasu rzeczywistego używanej w symulatorach. Przy wykorzystaniu Quazara3D spółka będzie 

opracowywać symulacje procedur w sytuacjach awaryjnych na przykładzie wybranych lotnisk na świecie. 

Celem projektu jest opracowanie R&D w powyższym zakresie oraz produkcja zaawansowanych graficznie, ale 

jednocześnie prostych w obsłudze symulatorów lotniczych - w szczególności helikopterów. 

Spółka i3D S.A. posiada 50,00% udziałów w Simmersion GmbH. 

Prezes spółki - Arkadiusz Patryas 

 

5. Struktura akcjonariatu emitenta na dzień sporządzenia raportu 

Struktura akcjonariatu i3D S.A. (ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ) 

na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia się następująco: 

 
Tabela 8 Struktura akcjonariatu i3D S.A. na dzień sporządzenia raportu kwartalnego 

 Liczba akcji Udział w kapitale 
zakładowym 

Liczba głosów 
na WZ 

Udział w liczbie 
głosów na WZ 

Arkadiusz Patryas 1 650 000 17,76% 1 650 000 17,76% 

BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. 1 465 000 15,77% 1 465 000 15,77% 

Earl Dodd 1 275 000 13,72% 1 275 000 13,72% 

Jacek Jędrzejowski 1 001 000 10,78% 1 001 000 10,78% 

Secus Private Equity S.A. 869 946 9,36% 869 946 9,36% 

Fortress S.A. 650 000 7,00% 650 000 7,00% 

Pozostali 2 379 054 25,61% 2 379 054 25,61% 

RAZEM 9 290 000 100,00% 9 290 000 100,00% 

Źródło: i3D 


