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Raport miesięczny IAI S.A.
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Szczecin, 8 czerwca 2015 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 maj 2015 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.

Zapowiedź rekordowo wysokiej dywidendy oraz wprowadzenia do obrotu na NewConnect akcji 
serii B znajduje się w porządku obrad zwołanego na 23 czerwca ZWZA IAI S.A. Są to zapewne 
dwie najbardziej interesujące akcjonariuszy i inwestorów informacje dotyczące otoczenia 
Spółki.

Zarząd oraz jednocześnie wiodący akcjonariusze 
IAI S.A. budują silną pozycję IAI S.A. wśród 
akcjonariuszy i inwestorów na NewConnect. 
Po kilku latach z rzędu, kiedy była 
wypłacana dywidenda, sumiennym 
raportowaniu sytuacji w Spółce i dbaniu o 
realizację prognoz, przygotowują się do 
dematerializacji serii B oraz wypłaceniu 
rekordowej dywidendy 10 gr. na akcje. 
Zarząd i wiodący akcjonariusze planują 
zwiększać płynność i jako cel stawiają sobie 
możliwie szybkie zakwalifikowanie Spółki 
do indeksu NC Lead i w ten sposób 
zbudowanie jeszcze większej wiarygodności 
Spółki w oczach inwestorów. Jednak w tej 
chwili głównym wyzwaniem jest zwiększenie 
płynności obrotu walorami IAI S.A. na rynku. 
Stąd projekt wprowadzenia do obrotu akcji 
serii B. Po wprowadzeniu do obrotu akcji serii 
B, free float IAI S.A. zwiększy się z obecnych 8,05% do 17,24%.

Seria B od początku była przewidziana do wprowadzenia do obiegu, kiedy sytuacja dla Spółki będzie 
korzystna. Początkowo była objęta lock-up'em do 30 września 2012 roku, a od tej daty 
wartość Spółki znacznie wzrosła, zwiększył się popyt na akcje oraz oczekiwanie inwestorów co 
do płynności handlu akcjami. Wprowadzenie Serii B do notować na NewConnect ma na celu 
przede wszystkim zaspokoić te oczekiwania, a z drugiej strony nie będzie miało wpływu na 
strukturę właścicielską Spółki. W rękach obecnych, wiodących akcjonariuszy ciągle pozostaną 
akcje serii A, które są imienne i uprzywilejowane co do głosu w stosunku 2:1. 

Dobra kondycja finansowa pozwala na wypłacenie 
rekordowo wysokiej dywidendy w historii 
Spółki, wynoszącej 10 gr. na akcje. To już 
kolejny rok z rzędu, kiedy IAI S.A. wypłaca coraz 
wyższą dywidendę, budując w ten sposób swoją 
historię dywidendową i jest to dla inwestorów 
wyróżnik na NewConnect. Według planowanych 
uchwal na ZWZA IAI S.A. dzień ustalenia prawa 
do dywidendy przewidziany jest na 1 lipca 2015, a 
dzień wypłaty na 14 lipca 2015 r.
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Nowością, która zwiększy sprzedaż w IdoSell Booking, jest wprowadzenie w Widgecie informacji 
o koszcie rezerwacji w zależności od liczby osób w danym pokoju. Dzięki tej zmianie tuż po 
otworzeniu Widgetu klient będzie miał pełną informację o opcjach cenowych miejsca noclegowego.

Dotychczas w przypadku rezerwacji, w której cena jest zależna od ilości osób, na pierwszym ekranie 
gość wybierał miejsca noclegowe, a dopiero na drugim ekranie mógł wybrać liczbę osób w 
poszczególnych miejscach i dopiero wtedy otrzymywał informację o koszcie ich rezerwacji. Teraz 
informacje o opcjach cenowych w zależności od liczby osób, zobaczy już w momencie otworzenia 
Widgetu. Dzięki tak skonfigurowanym ustawieniom gość będzie miał w jasny sposób 
przedstawioną informację o cenie w zależności od liczby osób. Informacja wyświetlana jest w 
Widgecie za pomocą sugestywnej grafiki – przedstawia określoną liczbę postaci (od 1 do 3 lub 
w przypadku większej liczby osób w pokoju prezentowana jest cena dla 1, 2 oraz maksymalnej 
liczby gości). W ocenie IAI przełoży się to na wyższą konwersję u klientów korzystających z 
Widgetu IdoSell Booking, co przez opłaty prowizyjne przełoży się na wyższe przychody Spółki.

W maju Spółka po raz kolejny odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży. Wyniosły one prawie 1,1 
miliona złotych netto i były o 23% wyższe niż w maju 2014 roku. 

Zainteresowanych szczegółową listą wszystkich nowości wprowadzonych w marcu 2015 zachęcamy do 
sprawdzenia strony internetowej IAI S.A: http://www.idosell.com/pl/corp/ir-news/

Duża innowacyjność i inwestycje w poprawę wydajności i jakości obsługi klientów silnie wspierane 
działaniami promocyjnymi, szczególnie PR, podjęte od debiutu w 2009 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 kwietniu 2015 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu 
EBI raporty:

1. 8 maja 2015 r. – Raport miesięczny za kwiecień 2015 r.
2. 15 maja 2015 r. - Raport okresowy za pierwszy kwartał 2015 r.
3. 26 maja 2015 r. - Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2014.
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4. 27 maja 2015 r. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A.
5. 28 maja 2015 r. - Raport roczny Spółki za 2014 rok.

W maju 2015 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości przez system ESPI:
1. 27 maja 2015 r. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A.

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 czerwcu i lipcu 2015, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu 
widzenia interesów inwestorów.

W czerwcu i lipcu 2015 roku będą miały miejsce następujące wydarzenia korporacyjne Emitenta:
1. 23 czerwca 2015 r. - ZWZA IAI S.A. w Szczecinie
2. 1 lipca 2015 r. - planowany dzień ustalenia praw do dywidendy (ostateczną decyzję podejmie 

ZWZA IAI S.A. 23 czerwca 2015 r.)
3. 8 lipca 2015 r. - Raport miesięczny za czerwiec 2015 r.
4. 14 lipca 2015 r. - planowany dzień wypłaty dywidendy (ostateczną decyzję podejmie ZWZA 

IAI S.A. 23 czerwca 2015 r.)

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