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KRAKÓW, DNIA 11 WRZEŚNIA 2018 ROKU

I. INFORMACJE O EMITENCIE

I.1. DANE TELEADRESOWE I REJESTROWE

Firma: Geotrekk Spółka Akcyjna
Kraj: Polska
Siedziba: Kraków
Adres: ul. Jana Kochanowskiego 19 lok. 4

31-127 Kraków
Numer KRS: 0000390913
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w 

Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS
REGON: 143146566
NIP 525-25-10-967
Telefon: + 48 22 826 02 66
Fax: + 48 22 826 02 66
Adres poczty elektronicznej:

centrala@geotrekk.pl
Adres strony internetowej:

www.geotrekk.pl 
Kapitał zakładowy: 2.962.624,90 zł w pełni opłacony
Wyemitowane akcje: 15.699.100 akcji zwykłych na okaziciela serii A

923.467 akcji zwykłych na okaziciela serii B
3.253.682 akcji zwykłych na okaziciela serii C
3.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F

I.2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiot przeważającej działalności: 

30 3 (PKD 2007) Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn 

Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy:

1. 26  51  (PKD  2007)  Produkcja  instrumentów  i  przyrządów  pomiarowych,  kontrolnych  i

nawigacyjnych 

2. 27 9 (PKD 2007) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego 

3. 28 22 (PKD 2007) Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków 

4. 33 16 (PKD 2007) Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych 

5. 46 69 (PKD 2007) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 

6. 59  11  (PKD  2007)  Działalność  związana  z  produkcją  filmów,  nagrań  wideo  i  programów

telewizyjnych 
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7. 61 2  (PKD 2007)  Działalność  w zakresie  telekomunikacji  bezprzewodowej,  z  wyłączeniem

telekomunikacji satelitarnej 

8. 62 09 (PKD 2007) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i

komputerowych 

9. 63  11  (PKD 2007)  Przetwarzanie  danych;  zarządzanie  stronami  internetowymi  (hosting)  i

podobna działalność 

III. SKŁAD ORGANÓW

SKŁAD ORGANÓW

W imieniu Emitenta działa:

a) Bogusław Tomasz Białoskórski – Prezes Zarządu,

Powyższa osoba stanowi pełny skład Zarządu Spółki.

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy Spółkę reprezentuje 1 (jeden) członek Zarządu. 

Jeżeli  Zarząd  jest  wieloosobowy  Spółkę  reprezentuje  2  (dwóch)  członków  Zarządu  działających

łącznie. 

W roku 2017 w skład zarządu wchodził Bogusław Białoskórski i Andrzej Habryń, którzy swoje funkcje

pełnili do dnia 26 kwietnia 2018 r., w okresie do 27 kwietnia do dnia 26 lipca 2018 r. do pełnienia

czasowo  funkcji  członka  zarządu  został  oddelegowany  Pan  Paweł  Szewczyk  –  Członek  Rady

Nadzorczej.  Uchwałą Rady Nadzorczej  z  dnia  7 sierpnia 2018 r.  do zarządu został  powołany Pan

Bogusław Białoskórski od dnia 14 sierpnia 2018 r. 

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

a) Marcin Równicki (przewodniczący),

b) Paweł Szewczyk (członek niezależny),

c) Rafał Jujka (członek niezależny),

d) Jakub Ciupiński (członek niezależny),

e) Piotr Rogula (członek niezależny),
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IV. AKCJONARIAT

Na  dzień  sporządzenia  niniejszego  raportu  akcjonariuszami  Emitenta  są  następujące

osoby/podmioty:

L.p. Akcjonariusz Liczba i seria akcji Udział w kapitale Udział w głosach
1. Saffrons Sp. z o.o.w organizacji (z

podmiotami  powiązanymi) 

- Saffrons Sp. z o.o.w organizacji
-  Bogusław  Białoskórski  (Prezes
Zarządu Geotrekk S.A.)

6.560.342 szt.

6.422.842 szt.
137.500 szt.

22,14 proc.

21,68 proc.
0,46 proc

22,14 proc.

21,68 proc.
0,46 proc.

2. Leszek Niewiadomski 2.800.586 szt. 9,45 proc. 9,45 proc.
3. IT& Ivestment Sp. z o.o. 2.500.000 szt. 8,44 proc. 8,44 proc.
4. Pozostali 18.203.407 szt. 59,97 proc. 59,97 proc.

RAZEM 28.626.249 szt. 100,00 proc. 100,00 proc.

V. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA 

Na  dzień  sporządzenia  niniejszego  raportu  Emitent  nie  zatrudnia  żadnych  pracowników.  Spółka

doraźnie korzysta z usług specjalistycznych (usługi rachunkowości, usługi prawne oraz konsultantów-

inżynierów specjalistów mechatroniki).

VI. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻEŃ 

Biorąc  pod  uwagę  zakres  działalności  gospodarczej  Emitenta  prowadzonej  w  2017  roku,  należy

zwrócić uwagę na następujące ryzyka i zagrożenia dla dalszej działalności spółki.

VI.1. WEWNĘTRZNE CZYNNIKI RYZYKA

VI.1.1. Ryzyko odejścia kluczowych członków kadry zarządzającej

Na funkcjonowanie  Emitenta  zasadniczy  wpływ ma działalność,  doświadczenie  oraz  umiejętności

kadry  zarządzającej.  W skład  Zarządu  Spółki  wchodzi  obecnie  Pan  Bogusław Białoskórski  (Prezes

Zarządu)  odpowiedzialnego  za  nowa  strategię  Spółki  w  zakresie  mechatroniki  i  rozwoju

bezzałogowych  środków  transportu.  Spółka  korzysta  ponadto  z doświadczenia  zewnętrznych

współpracowników,  członków  Rady  Nadzorczej  oraz  zewnętrznych  doradców.  W  związku  z

powyższym  ewentualne  wygaśnięcie  mandatu  Prezesa  Zarządu  lub  członków  Zarządu,  bądź

któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej może mieć negatywne konsekwencje dla działalności,

strategii, sytuacji finansowej i wyników operacyjnych Emitenta.

VI.1.2. Ryzyko naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich
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Istnieje  ryzyko,  że  podmioty  trzecie  mogą  w  przyszłości  występować  z  roszczeniami  przeciwko

Emitentowi  bądź  jej  klientom  w  związku  z  domniemanym  naruszeniem  przez  spółkę  lub  jej

kontrahentów praw własności intelektualnej tych podmiotów. Naruszenie to może mieć charakter

niezawiniony  (np. ujawnienie  wady  prawnej  posiadanej  licencji)  lub  zawiniony.  Ewentualne

postępowania  sądowe  mogą  być  kosztowne  i  mogą  zakończyć  się  wyrokiem  zasądzającym

odszkodowanie.  W przypadku wyroku zasądzającego odszkodowanie od klienta spółki,  nie można

wykluczyć  wystąpienia  klienta  z roszczeniem  regresowym.  Roszczenia  wobec  Emitenta  dotyczące

naruszenia praw własności intelektualnej mogą mieć istotny negatywny wpływ sytuację finansową

spółki.

VI.1.3. Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi

Emitent  działa  w  branży  o  znacznej  dynamice  rozwoju  i  postępu,  przez  co  pojawia  się  ryzyko

technologiczne związane z rozpoczęciem działań w dziedzinie o wyjątkowej konkurencyjności, jaką

jest branża związana z systemami bezzałogowych środków transportu, w tym co raz popularniejszymi

bezzałogowymi statkami latającymi tzw. dronami.

Ryzyko to Spółka będzie  minimalizować poprzez   jakość  współpracującej  kadry  inżynierskiej,  firm

outsourcingowych i własne rozwiązania autorskiej. 

VI.1.4. Ryzyko wynikające z obecnego etapu rozwoju Emitenta

W związku transformacji  do podmiotu z  powyższym Spółka  jest  w kluczowym etapie poszerzania

profilu i przedmiotu działalności, wymagającym znaczących nakładów inwestycyjnych ze względu na

charakter  dodatkowej  działalności  w  obszarze  elektromobilności  oraz  wyznaczonych  głównych

założeń  strategicznych,  obejmujących  między  innymi  zagospodarowywanie  nowych  rynków i  nisz

oraz  tworzenie  nowych  kategorii  produktów,  w  tym  jeszcze  nieistniejących  o  podobnym

zastosowaniu.  W  efekcie  Emitent  jest  nadal  w  zasadniczym  stopniu  zależny  od  finansowania

zewnętrznego, a brak możliwości akwizycji  kapitału w wymaganej wielkości lub określonym czasie

może prowadzić do nieosiągnięcia przez niego zakładanych parametrów przychodowych i stanowić

zagrożenie  dla  kontynuacji  planów  strategicznych  w  zakresie  usług  okołodronowych  i  branży

elektromobilnej.

VI.1.5. Ryzyko niepozyskania niezbędnego finansowania

Budowanie  pozycji  Emitenta  jako  integratora  usług  w  zakresie  mechatroniki  i  bezzałogowych
systemów transportowych oraz ambitne plany Emitenta zdynamizowania rozwoju w tym obszarze
wymagają w dalszym ciągu zewnętrznego finansowania dla podtrzymania działalności operacyjnej i
inwestycyjnej. W związku z powyższym Emitent rozważa w szczególności pozyskanie finansowania w
drodze emisji nowych akcji. Emitent wskazuje, że niedojście do skutku niezbędnej akwizycji kapitału
może  zagrozić  realizacji  strategii  rozwoju  Spółki  oraz  negatywnie  wpłynąć  na osiągane przez  nią
wyniki lub jej stabilność. Celem minimalizacji ryzyka Zarząd Emitenta dokłada starań, aby zapewnić
dla  Emitenta  dalsze  finansowanie  zewnętrzne  w  jak  najkrótszym  terminie.  Zarząd  podtrzymuje
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jednocześnie deklaracje, że wraz z głównymi akcjonariuszami rozważa możliwość dalszego osobistego
zaangażowania  w  procesie  obejmowania  akcji  nowych  emisji  w  przypadku  niewystarczającego
zainteresowania inwestorów zewnętrznych i podtrzymywania bieżącej płynności.

VI.1.6. Ryzyko związane z nieskuteczną ochroną praw własności intelektualnej Emitenta

Istnieje  ryzyko,  że  Emitent  nie  będzie  w  stanie  skutecznie  przeciwdziałać  nieuprawnionemu

korzystaniu z jego praw własności intelektualnej przez podmioty nieupoważnione (np. nielegalnemu

wykorzystaniu know-how lub tajemnic handlowych spółki). Naruszenie przez podmioty trzecie praw

Emitenta  w  tym  zakresie  mogłoby  negatywnie  wpłynąć  na  jego  sytuację  finansową,  w  tym  w

szczególności  poprzez  pogorszenie  pozycji  konkurencyjnej  oraz  konieczność  poniesienia  wysokich

kosztów obsługi prawnej.

VI.2. ZEWNĘTRZNE CZYNNIKI RYZYKA

VI.2.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski

Sytuacja  finansowa Emitenta  jest  uzależniona  od  sytuacji  makroekonomicznej  Polski  oraz  innych

państw, do których kierowane są usługi i produkty spółki. Bezpośredni i pośredni wpływ na wyniki

finansowe uzyskane przez Emitenta mają między innymi dynamika wzrostu PKB, inflacja,  polityka

monetarna  i  podatkowa  państwa,  poziom  bezrobocia,  charakterystyka  demograficzna  populacji.

Zarówno wyżej wymienione czynniki, jak i kierunek oraz poziom ich zmian, mają wpływ na realizację

założonych  przez  spółkę  celów.  Istnieje  ryzyko,  że  pogorszenie  jednego  lub  wielu  czynników

makroekonomicznych może wpłynąć negatywnie na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki

finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta.

VI.2.2. Ryzyko wielkości budżetów reklamowych i promocyjnych

Główne  źródła  przychodów  Emitenta  oparte  są  krajowych  i  międzynarodowych  budżetach

reklamowych  i  promocyjnych,  przeznaczonych  na  działalność  w  internecie  i  nowych  mediach.

Pogorszenie sytuacji gospodarczej albo zmiana trendów rynkowych może prowadzić do znaczącego

ograniczenia  dostępnych  dla  spółki  źródeł  przychodu,  co  w  istotnie  negatywny  sposób  wpływać

będzie  nie  tylko  na  bieżące  wyniki  finansowe  Emitenta,  ale  również  potencjał  jego  docelowego

rozwoju.

VI.2.3. Ryzyko związane z zagospodarowywaniem nisz rynkowych

Zasadnicza  część  działalności  Emitenta  związana  jest  z  zagospodarowywaniem  dotąd

nieeksploatowanych przez konkurencję nisz rynkowych oraz tworzeniem popytu na zupełnie nowe

produkty (organizacja nowych rynków). Działalność taka, szczególnie w segmencie IT, wiąże się ze

znaczącymi  trudnościami  w  oszacowaniu  faktycznego  ryzyka  działalności  gospodarczej.  W
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szczególności procesy gospodarcze i związany z nimi popyt występujący przy analogicznej działalności

za granicą może okazać się niemożliwy do bezpośredniego przeniesienia do Polski, co może wiązać

się z czasochłonnymi i  drogimi pracami dostosowującymi, które nawet w przypadku optymalnego

sposobu zarządzania mogą nie przynieść zakładanych rezultatów, porównywalnych z tymi osiąganymi

wśród zagranicznych społeczności.

VI.2.4. Ryzyko związane z interpretacją przepisów prawa, w tym prawa podatkowego

Emitent,  podobnie  jak  wszystkie  podmioty  gospodarcze,  jest  narażony  na  nieprecyzyjne  zapisy

w uregulowaniach  prawnych  i  podatkowych,  które  mogą  spowodować  powstanie  rozbieżności

interpretacyjnych, w szczególności w odniesieniu do operacji związanych z podatkiem dochodowym,

podatkiem od czynności  cywilnoprawnych i  podatkiem VAT w ramach prowadzonej  przez  spółkę

działalności. W związku z powyższym istnieje ryzyko, iż mimo stosowania przez spółkę aktualnych

standardów rachunkowości, interpretacja urzędu skarbowego odpowiedniego dla siedziby Emitenta

może różnić się od przyjętej przez spółkę, co w konsekwencji może wpłynąć na nałożenie na nią kary

finansowej, która może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

VI.2.5. Ryzyko związane z szybkim rozwojem technologii i standardu usług

Emitent świadczy usługi w sektorze, który charakteryzuje się dynamicznym rozwojem technologii.

W związku  z  tym  może  wystąpić  ryzyko  konieczności  poniesienia  przez  spółkę  znacznych,

nieplanowanych  nakładów  na  dostosowanie  posiadanej  infrastruktury  oraz  opracowanych

technologii  do  nowych  rozwiązań.  W szczególności  może  wystąpić  ryzyko  nie  sprostania  nowym

wymaganiom stawianym przez zmieniającą się technologię, a infrastruktura, którą dysponuje spółka,

może być niewystarczająca dla utrzymania dotychczasowych i pozyskania nowych klientów. Kierunki i

tempo rozwoju technologicznego są trudne do określenia, zatem istnieje ryzyko inwestowania przez

Emitenta w technologie, które nie przyniosą oczekiwanych korzyści. Wystąpienie takiej sytuacji może

mieć negatywny wpływ na wyniki oraz sytuację finansową spółki.

VI.2.6. Ryzyko siły wyższej

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak na przykład wojny, ataki terrorystyczne,

bankructwo państwa lub nadzwyczajne działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w

koniunkturze gospodarczej oraz na rynku finansowym, co może negatywnie wpłynąć na finansową

efektywność przedsięwzięć realizowanych przez Emitenta.

VI.2.7. Ryzyko  związane  z  zawieszeniem  notowań,  wykluczeniem  instrumentów
finansowych Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz karami
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Zgodnie  z  Regulaminem  Alternatywnego  Systemu  Obrotu,  Giełda  Papierów  Wartościowych  w
Warszawie  S.A.,  jako  organizator  alternatywnego  systemu  obrotu,  na  warunkach  określonych  w
przepisach może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, a
także wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu.

Ponadto,  jeżeli  emitent  nie  przestrzega  zasad  lub  przepisów  obowiązujących  w  alternatywnym
systemie obrotu lub nie wykonuje  lub nienależycie wykonuje obowiązki  określone w Rozdziale  V
Regulaminu  ASO,  Giełda  może,  w  zależności  od  stopnia  i  zakresu  powstałego  naruszenia  lub
uchybienia upomnieć emitenta lub nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł. 

Również  Komisja  Nadzoru  Finansowego  posiada  uprawnienia  do  nakładania  na  emitenta  kar
administracyjnych za niewykonanie obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o
ofercie  publicznej  i  warunkach  wprowadzania  instrumentów  finansowych  do  zorganizowanego
systemu  obrotu  oraz  o  spółkach  publicznych  oraz  Ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  r.  obrocie
instrumentami finansowymi, a także rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć
na rynku (MAR).

W  związku  z  powyższym  istnieje  ryzyko,  iż  w  przypadku  wadliwego  stosowania  przez  spółkę
przepisów dotyczących obrotu giełdowego dojść może do nałożenia na nią kary finansowej lub innej,
która może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. 

VII. DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA W 2017 ROKU

Wśród działań w zakresie organizacyjno-prawnym i formalnym należy wskazać w szczególności:

a)    zakończonej subskrypcji  akcji  serii  F Spółki,  przeprowadzonej w drodze subskrypcji  prywatnej
poprzez emisję 1 000 000 akcji serii F;

b)   prace nad rozwinięciem spółki Geotrekk S.A w kierunku integratora usług i produktów na bazie
bezzałogowych systemów transportowych i usług doradczych;

c)    rozpoczęcie prac nad własnymi rozwiązaniami w zakresie szerokorozumianej elektromobilności,
w  szczególności  nad  zastosowaniem  minifurgonów  o  napędzie  elektrycznym  jako  pojazdów  w
planowanych strefach niskoemisyjnych; 

d)   przeprowadzenie emisji akcji serii G i zakończenie jej w III kwartale poprzez emisję 1  000 000 akcji
serii G;

e)   W 2017  spółka  Geotrekk  S.A  rozpoczęła  formowanie  nowej  strategii  opartej  na  poszerzaniu
działalności Geotrekk SA o świadczenie jak najszerzej pojętych usług i produktów okołodronowych.
Trwały  prace  nad znalezieniem odpowiedniego,  stabilnego  i  branżowo właściwego inwestora  dla
tworzonej nowej strategii i planu sprzedaży usług dla typowanych przez Zarząd sektorów podatnych
na  szybką  i  dużą  chłonność  usług  mechatronicznych  nowej  generacji  i  bezzałogowych  systemów
transportowych.

Niestety nie udało się tego dokonać, działania w tym zakresie są podejmowane, tak aby można było
dokonać znacznego kroku naprzód w oparciu o posiadane rozwiązania. 
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W ostatnim kwartale  2017  spółka  prowadziła  intensywne prace  przygotowawcze  zmierzające  do
rozpoczęcia świadczenia usług w nowych obszarach związanych z elektromobilnością , tak, aby mieć
możliwość  uczestniczenia  jako  partner-dystrybutor  nowego  rodzaju  innowacyjnego,  mobilnego
wielofunkcyjnego  urządzenia  służącego  do  doładowywania  pojazdów  o  napędzie  elektrycznym  i
urządzeń typu smartfon. 

W  szczególności  zostały  przeprowadzone  prace  planistyczne  i  projektowe  dotyczące  własnych
rozwiązań  z  zakresu  urządzeń  wspomagających  proces  magazynowania  energii  w  mobilnych
magazynach energii.

Polityka zmniejszania zadłużenia była prowadzona sukcesywnie do końca IV kwartału 2017 roku w
oparciu o program emisji akcji serii F i G i ograniczaniu wydatków.

Spółka w ostatnich dwóch kwartałach ograniczyła koszty związane z działalnością operacyjną.

W  dniu  18  lipca  2017  roku  Komisja  Nadzoru  Finansowego  wydała  decyzję  administracyjną,  na
podstawie  której  nałożyła  na  Emitenta  karę  pieniężną w wysokości  100.000,00 zł  za  nienależyte
wykonanie obowiązków informacyjnych wynikających z art. 70 pkt 1, 2 i 3 Ustawy o ofercie publicznej
w latach 2012-2016. O powyższym zdarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym nr 15/2017 z
dnia 16 sierpnia 2017 roku. Powyższa decyzja nie jest ostateczna. W dniu 21 sierpnia 2017 roku
Emitent złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. W ocenie
Zarządu  Emitenta  nałożona  na  Emitenta  kara  jest  wygórowana  i  nieproporcjonalnie  wysoka  w
stosunku do charakteru i  rozmiarów stwierdzonych naruszeń,  a  także  w stosunku do rozmiarów
działalności Emitenta. W decyzją decyzji z dnia 19 maja 2018 roku Komisja negatywnie rozpatrzyła
wniosek Emitenta utrzymując ww. decyzję w mocy. W dniu 23 lipca 2018 roku Emitent złożył skargę
na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skarga oczekuje na rozpoznanie.

VIII. DANE FINANSOWE EMITENTA ZA 2017 ROK

Dane finansowe Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, tj. za 
rok obrachunkowy 2017, zamykają się:

• bilansem wykazującym po stronie aktywów i pasywów sumę w roku 2017 309.365,43  zł, wobec 
504.968,65 zł w roku obrachunkowym 2016, tj. spadek  o ok. 38,7 proc.

• rachunkiem zysków i strat wykazującym stratę netto w kwocie w roku 2017 89.283,98 zł wobec 
121.442,57 zł w roku obrachunkowym 2016.

Szczegółowe dane finansowe spółki znajdują się w sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2017 rok.

IX. KOMENTARZ DO DANYCH FINANSOWYCH
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Spółka skoncentrowała się na działaniach stabilizujących jej sytuację. Koncentracja na ograniczaniu

kosztów i zmniejszaniu strat oraz zobowiązań zaowocowała stabilizacją kapitałów własnych. Dalsze

działania podejmowanie w zakresie uruchomienia regularnej sprzedaży w ramach realizacji strategii

spółki maja wpłynąć pozytywnie i dają sygnał, że rachunek Zysków i Strat w kolejnym roku powinien

zamknąć dodatnią pozycją  zysku.

X. KIERUNKI ROZWOJU EMITENTA

Kierunki GEOTREKK S.A. na rok 2018 są związane z uruchomieniem wraz z partnerami sieci punktów
doładowywania  pojazdów  elektrycznych  wszelakiego  typu  –  od  rowerów  elektrycznych  poprzez
skutery,  minifurgony  dostawcze  o  napędzie  elektrycznym  aż  do  osobowych  i  dostawczych
samochodów  elektrycznych.

Kontynuowane  będą  prace  zmierzające  do  przyciągnięcia  i  współpracy  z  partnerami
zainteresowanymi wykorzystaniem sieci punktów doładowania do:

-  zbierania  danych  wszelkiego  typu  z  wykorzystaniem  i  przy  użyciu  obiektów  stacjonarnych,
mobilnych lub sensorów rozproszonych,

- wykorzystania punktów doładowania jako punktów usług wendingowych (okazje związane z coraz
większą ilością wolnych od handlu niedziel)

-  wykorzystania  punktów  doładowania  do  innych  synergicznych  usług  i  jako  nośnika  produktów
Główna strategiczna sfera działalności to bardzo szeroko rozumiana elektro- mobilność i  urządzenia
oraz  rozwiązania  służące do wzrostu  bezpieczeństwa energetycznego oraz wykorzystania  synergii
płaszczyzn energetycznych, medialnych, diagnostycznych , telekomunikacyjnych i rozszerzania usług. 

Szczególnym  zainteresowaniem  Geotrekk  S.A.  darzy  rozwiązania  niszowe  i  uzupełniające  jak  np.
wykorzystanie  lekkich  środków  transportu  jako  nośników  sprzętu  diagnostycznego,  monitoringu
atmosfery  i  bezpieczeństwa.  Istotne  jest  również  zagadnienie  mikromagazynowania  energii  i
zwiększenia  bezpieczeństwa  energetycznego  oraz  bazy  do  rozwoju  zwłaszcza  lekkich  pojazdów
elektrycznych. 

Drugą  sferą  strategiczną  podejmowanych  działań  jest  rozszerzenie  możliwości  zastosowania
bezpilotowych  środków  latających  przez  połączenie  kompetencji  podmiotów  oferujących  usługi
świadczone  przy  pomocy  takiego  sprzętu,  podmiotów  zajmujących  się  analizą  danych  oraz 
podmiotami będącymi nośnikami bazy wiedzy szczegółowej i  sektorowej, przykładem jest stworzenie
spójnego systemu oceny stanu upraw, zaleceń uprawowych , ostrzeżeń z jednoczesną możliwością
wykorzystania danych do oceny emisji zanieczyszczeń, wykrywania stanowisk archeologicznych , czy
monitoringu stanu fauny. 

Głównym polem aktywności  spółki  będzie  pozyskanie finansowania  na  stworzenie warunków do
uruchomienia  partnerskiej  sieci  punktów doładowań w oparciu dystrybucji  produktów partnerów
biznesowych dedykowanych klientom instytucjonalnym w szczególności samorządom walczącym z
wszechobecnym smogiem.
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Uzdrowiona i  stabilna Spółka będzie zabiegać o dofinansowanie projektów w oparciu o dotacje z
funduszy  europejskich  i  powiązanych  z  usługami  branżowych  partnerów  biznesowych.
Zarząd podtrzymuje wcześniejsze zapowiedzi o planie działania w ramach opracowywanego ogólnego
planu strategicznego na lata 2017 -2020. Dotychczas Zarząd opublikował ogólne założenia strategii,
obecnie jest ona konkretyzowana w plan operacyjny na rok 2018/2019. 

Należy jednakże z całą stanowczością podkreślić, że wszelka realizacja zamierzeń spółki jest możliwa
tylko i wyłącznie w oparciu o adekwatny do ambicji i posiadanych rozwiązań budżet wykonawczy.

Bogusław Białoskórski

Prezes Zarządu

Geotrekk S.A.
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