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KOMENTARZ ZARZĄDU DO ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM
Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy,
w imieniu Zarządu EKIPA HOLDING S.A. przekazujemy na Państwa ręce raport miesięczny dotyczący naszych działań.
Będziemy Państwu regularnie przedstawiać realizowane przez nas zadania oraz plany i pomysły na kolejne okresy.
Pierwszy czat inwestorski, który odbył się 30 września br., a także rozpoczęcie publikowania raportów miesięcznych to
nowe otwarcie komunikacji z Państwem. Wiemy jak ważna jest jej regularność, dlatego na bieżąco będziemy Państwu
prezentować raporty, prowadzić rozmowy i dostarczać wiedzy o aktywności naszej Grupy.
Projekty związane z grupą EKIPA to tylko część naszej działalności, która dotychczas była najbardziej rozpoznawalna.
Jednak EKIPA HOLDING S.A. to znacznie więcej. Nasz zespół tworzą ludzie niezwykle kreatywni zarówno w przestrzeni
lifestylowej jak i biznesowej. Wykorzystujemy ten potencjał i profesjonalizujemy działania. Naszym głównym celem
i ambicją jest dostarczanie szeroko pojętej rozrywki dla odbiorców w różnym wieku. W tym celu powstała EKIPA
HOLDING S.A. i nasze poszczególne spółki wyspecjalizowane w odpowiednich branżach, które realizują działalność
operacyjną grupy kapitałowej.
Dzięki regularnym komunikatom i raportom poznają Państwo pełne spektrum naszych działań.
Miło nam poinformować, że pod koniec września br. ruszyła dystrybucja i sprzedaż czekoladek EKIPA x Choctopus,
tj. pralinek o sześciu różnych, przeciwstawnych smakach oraz Choco Cup z prażoną kukurydzą w mlecznym nadzieniu.
Z pierwszych oznak rynkowych słyszymy, że produkty cieszą się uznaniem.
Nieprzerwanie trwa również rozwój projektów grupy Twórców skupionych w EKIPA Management. Przed nami dużo
nowości, jesteśmy bardziej niż zadowoleni z rozwoju, jak i skali aktualnych projektów. W imponującym tempie
popularność zdobywa Projekt Genzie - sześcioosobowa grupa młodych Influencerów, którzy podejmują różne wyzwania
i dostarczają rozrywki szczególnie młodszej grupie odbiorców.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: ekipaholding.pl, która wraz z raportami ESPI i EBI jest
podstawowym źródłem informacji bieżących o Grupie i jej działaniach. Dodatkowo zachęcamy do obserwowania
naszych mediów społecznościowych:
linkedin.com/company/ekipa-holding

instagram.com/ekipainformuje

facebook.com/ekipainformuje

Dziękujemy za zaufanie, którym nas Państwo jako Inwestorzy obdarzyli.
Zapewniamy, że nieprzerwanie dążymy do zwiększenia wartości EKIPA
HOLDING S.A. dla obecnych i przyszłych Akcjonariuszy. Nasze aktualne
projekty dynamicznie się rozwijają, a niektóre z nich przebijają nasze
oczekiwania, co powinno mieć pozytywne przełożenie na wyniki oraz
wartość spółki w przyszłych okresach.
Z poważaniem
Zarząd EKIPA HOLDING S.A.
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OPIS POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁEK

W związku z dynamicznym rozwojem grupy influencerskiej EKIPA oraz chęcią rozbudowy działań w nowych branżach,
w 2020 r. powstała EKIPA HOLDING S. A. Do grupy kapitałowej została przeniesiona cała działalność operacyjna oraz
powołane zostały podmioty wyspecjalizowane w nowych branżach, aby uzupełnić i rozwinąć grupę kapitałową EKIPA
HOLDING.
EKIPA HOLDING, jako spółka matka, wspiera w rozwoju spółki Grupy Kapitałowej, które zajmują się działalnością
operacyjną, każda wyspecjalizowana w swojej branży. Jako ogół jesteśmy grupą, której podstawowym celem jest
dostarczanie szeroko rozumianej rozrywki na różnych płaszczyznach. Podstawą działalności EKIPA HOLDING jest
akumulowanie, zarządzanie i komercjalizacja bezpośrednio lub przez spółki celowe wytwarzanych w grupie praw
autorskich, brandów i marek.
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Odpowiada za zarządzanie wizerunkami twórców.
Do jej zadań należą m.in. pośrednictwo w kontraktach
reklamowych, obsługa i pozyskiwanie nowych kontraktów
oraz zapewnienie zaplecza technicznego. Spółka posiada
zespół produkcyjny pracujący bezpośrednio z Twórcami.
Zajmuje się ochroną wizerunku twórców.

LANIAKEA PICTURES
Spółka medialno-rozrywkowa odpowiedzialna
za development i produkcję treści audiowizualnych
i wydawniczych. Prowadzi działalność w obrębie produkcji
filmowej (filmy pełnometrażowe, seriale, animacje)
oraz wydawniczej (komiksy, książki, gry planszowe i RPG).
Głównym celem działalności jest wytwarzanie nowych
uniwersów i ich bohaterów. Firma działa w oparciu
o wewnętrzne jak i zewnętrzne zespoły kreatywne
i produkcyjne. Współpracuje ze światowymi ekspertami
w dziedzinie kinematografii, literatury gatunkowej,
komiksu, animacji i game-devu.
Aktualnie największym realizowanym przez spółkę
projektem jest wysokobudżetowa produkcja autorskiego
konceptu o międzynarodowym potencjale. Projekt serialu,
gier i publikacji wykorzystuje motyw dinozaurów, którego
ujęcie zachwyci fanów fantasy i sci-fi.

Zajmuje się konfekcją odzieży oraz akcesoriów z wysokiej
jakości materiałów. Spółka odpowiada za projektowanie,
konfekcję i wysyłkę odzieży oraz akcesoriów
dystrybuowanych w oparciu o domeny:
ekipatonosi.pl, genzie.store, krakowkings.store
oraz indeste.pl.
Posiada jeden stacjonarny punkt sprzedaży w Parku
Rozrywki ENERGYLANDIA, który jest jej strategicznym
partnerem. Ponadto produkuje asortyment dla wielu
twórców internetowych, co owocuje współpracą
z jednymi z największych polskich influencerów.

Jest współproducentem oraz wydawcą gier. Obecnie
finalizuje prace nad w pełni autorską produkcją gry
mobilnej “My Dino Friend” dostosowanej do potrzeb IOS
oraz Android. Spółka zamierza rozpocząć
prace nad kolejnymi tytułami poprzez wykreowanie treści
gry i kooperację z zewnętrznym partnerem przy jej
tworzeniu lub udzielając licencji na gry osadzone w
posiadanych uniwersach/prawach autorskich.

www.ekipasa.pl

Spółka powstała na potrzeby obsługi księgowej
całej Grupy Kapitałowej.
Celem spółki jest profesjonalizacja w obsłudze
rachunkowej podmiotów z EKIPA HOLDING.
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Spółka powstała w celu przejęcia i dalszego rozwoju
krakowskiej drużyny footballu amerykańskiego
Kraków Kings.
Jej celem jest promowanie i popularyzacja footballu
amerykańskiego wśród społeczeństwa oraz budowanie
marki w oparciu o drużynę.

Spółka wspiera młodych przedsiębiorców poprzez
dostarczanie kapitału oraz wsparcie w wyborze najlepszej
możliwej ścieżki rozwoju.
Inwestuje w firmy na etapie PRE-SEED oraz SEED, głównie
w podmioty z branży nowych technologii, mediów, szeroko
pojętej rozrywki oraz e-commerce. Wartość pojedynczej
inwestycji to od 250 tys. zł do 1 mln zł.

WYDARZENIA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ EKIPA HOLDING

Premiera challenge-owych czekoladek
i Choco Cup

Premiera nowego smaku
donuta EKIPA

Premiera kosmetyków
Bell x Genzie

Współpraca z Herlitz
na Back 2 School

Premiera kolekcji
GENZIE

Dołączenie do Strefy Marek
na platformie Allegro
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ZESTAWIENIE WSZYSTKICH INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH
W TRYBIE RAPORTÓW ESPI I EBI
RAPORTY EBI
Lp.

Data

Numer

Temat

1

07.09.2022

12/2022

Zmiana adresu Spółki

2

29.09.2022

13/2022

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na
26 października 2022 r.

RAPORTY ESPI

Lp.

Data

Numer

Temat

1

29.09.2022

17/2022

Uzgodnienie stanowiska w sprawie oświadczeń sześciu Twórców
o zakończeniu współpracy

2

29.09.2022

18/2022

Rozpoczęcie dystrybucji nowych produktów spożywczych pod marką
EKIPA

3

29.09.2022

19/2022

Podjęcie decyzji w sprawie zawnioskowania o uchwalenie skupu akcji
własnych

4

30.09.2022

20/2022

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na
26 października 2022 r.

KALENDARZ INWESTORA
26 października 2022 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

do 10 listopada 2022 r.

Raport miesięczny za październik 2022 r.

do 10 grudnia 2022 r.

Raport miesięczny za listopad 2022 r.

09 listopada 2022 r.

Raport okresowy za III kwartał 2022 r.
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OPINIA AUTORYTETU BIZNESOWEGO

EKIPA to holding posiadający kilka spółek, które bardzo dobrze
komercjalizują IP, które mają w portfolio. W świadomości ludzi to marka
związana z projektem prowadzonym przez Karola „Friza” Wiśniewskiego.
Realnie to znacznie więcej. Zakończenie projektu Dom Ekipy, to nie koniec
marki Ekipa. Dziś EKIPA HOLDING i inne wyspecjalizowane
w poszczególnych branżach spółki dynamicznie się rozwijają i realizują
projekty na światowym poziomie.
Obecnie cały NewConnect przeżywa gorsze chwile i kurs EKIPA HOLDING
też oczywiście jest na to podatny. Wierzę głęboko w ogromny sukces tych
młodych, kreatywnych i utalentowanych, pełnych determinacji ludzi,
zarówno na rynku polskim jak i światowym, czego przedsmak już mieliśmy.
Mam nadzieję, że inwestorzy docenią model biznesowy jaki oferuje EKIPA
HOLDING SA.

January Ciszewski
Prezes Zarządu
i główny akcjonariusz JR HOLDING
Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

NASI PARTNERZY BIZNESOWI
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CSR

EKIPA HOLDING S.A. w swoich działaniach uwzględnia interesy społeczne i w związku z tym podejmuje działania
mające na celu wspieranie potrzebujących. Sprzeciwiając się agresji Rosji przeciwko Ukrainie łączymy swoje siły
i pomagamy tym, którzy teraz tego potrzebują. Zdecydowaliśmy się na realną, długoterminową i skuteczną pomoc
najbardziej bezbronnym tj. dzieciom, które szukają schronienia w Polsce. W tym celu założyliśmy zbiórkę, z której cały
dochód przeznaczony został na wsparcie finansowe Stowarzyszenie SIEMACHA i rozbudowę domu dziecka na terenie
Ośrodka w Odporyszowie k. Tarnowa.

Dzięki hojności i pomocy darczyńców oraz partnerów akcji,
na Zrzutce udało nam się zgromadzić kwotę

898.821,00 PLN.
Zebrana kwota pomoże dzieciom
z Ukrainy znaleźć dach nad głową.
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Dziękujemy, że
z nami jesteście!
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