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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 prezentujący nasze osiągnięcia
w październiku 2022 roku.
Miniony miesiąc był dla EKIPA Holding czasem ważnych dla rozwoju Spółki decyzji i realizacji wielu nowych projektów.
Naszym celem strategicznym jest wzmocnienie i poszerzanie działalności, poprzez wsparcie rozwoju spółek zależnych,
co udaje nam się z powodzeniem realizować.
Realizując przyjętą strategię, Spółka pracuje nad poszerzeniem portfolio oferowanych produktów FMCG,
profesjonalizacją struktur i kadry zarządzającej w Grupie Kapitałowej, a także zwiększeniem liczby Twórców i ich
zasięgów medialnych, pozyskaniem perspektywicznych projektów inwestycyjnych jak i nawiązaniem relacji z nowymi
partnerami biznesowymi.

W październiku br. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zarejestrował na rachunkach maklerskich
Akcjonariuszy większość akcji Spółki na okaziciela serii F wydanych w procesie połączenia. W dniu rejestracji akcji
przez Depozyt, z chwilą zapisania akcji na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy, powstały prawa
z akcji, jako zdematerializowanych papierów wartościowych.
Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się 26 października 2022 r. powołano Pana
Januarego Ciszewskiego na nowego Członka Rady Nadzorczej. Uważamy, że wsparcie tak doświadczonego
przedsiębiorcy przyczyni się do jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju całej naszej grupy.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraziło również zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych w ilości nie
przekraczającej 1.000.000 sztuk, stanowiących ok. 2,45% kapitału zakładowego Spółki. Wysokość środków pieniężnych
przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie nie większa niż 3.000.000,00 zł. Nabywanie akcji własnych będzie
następować po cenie nie niższej niż 0,10 zł za jedną akcję i nie wyższej niż 6,87 zł.
Październik był miesiącem wielu spotkań i naszego udziału w różnego rodzaju wydarzeniach. Zespół EKIPA
Investments ASI miał okazję uczestniczyć m.in. w konferencji Infoshare, Carpathian Startup Fest, “Demo Day”
- evencie networkingowym organizowanym przez Huge Thing oraz w wydarzeniu Aula Polska. Pod koniec miesiąca
objęliśmy patronatem Poland ClimAccelerator, program mający na celu akceleracje biznesowe najbardziej
perspektywicznych, prośrodowiskowych technologii z obszarów zrównoważonego rozwoju.
www.ekipasa.pl
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EKIPA Management intensywnie rozwija swoje projekty. W październiku br. wystartowała druga edycja programu Twoje
5 Minut, w którym do wygrania jest m.in. kontrakt z EKIPĄ. To innowacyjny projekt na kanale YouTube skierowany do
młodych influencerów. Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Pierwsza edycja, w której ze zgłoszonych
ponad 2 tysięcy, wzięło udział 13 osób, okazała się wielkim sukcesem medialnym i kilkoma intratnymi kontraktami dla
młodych Twórców. Do tegorocznej edycji zgłosiło się ponad 5 tys. uczestników.
Z kolei EKIPATONOSI stworzyła dla swoich klientów konkurs “Lot z EKIPĄ” zapraszając na wspólną podróż życia
z Twórcami. Klienci biorący udział w zabawie mają okazję na wyjazd zagraniczny z członkami EKIPY.
Wierzymy, że obecność EKIPA Holding na rynku kapitałowym pomoże nam w dalszym rozwoju działalności spółki.
Status spółki publicznej jest dla nas dużą szansą i wyzwaniem. Korzystając z okazji chcielibyśmy podziękować naszym
Akcjonariuszom i Inwestorom za okazane zaufanie.

Z poważaniem,
Zarząd EKIPA HOLDING S.A.

www.ekipasa.pl
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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.

www.ekipasa.pl
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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.

www.ekipasa.pl
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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.

Spółka powstała na potrzeby obsługi księgowej
całej Grupy Kapitałowej.
Celem spółki jest profesjonalizacja w obsłudze
rachunkowej podmiotów z EKIPA Holding.

Spółka wspiera młodych przedsiębiorców poprzez
dostarczanie kapitału oraz wsparcie w wyborze najlepszej
możliwej ścieżki rozwoju.

Spółka powstała w celu przejęcia i dalszego rozwoju
krakowskiej drużyny footballu amerykańskiego
Kraków Kings.

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.

Jej celem jest promowanie i popularyzacja footballu
amerykańskiego wśród społeczeństwa oraz budowanie
marki w oparciu o drużynę.

SKALA DZIAŁALNOŚCI EKIPA HOLDING

2 lata

działalności

7

spółek
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projektów
z zakresu FMCG
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5 smaków lodów z firmą Koral

2 smaki napojów z firmą Koral

Czekoladki Choco Cup i challenge-owe praliny
o sześciu różnych smakach z firmą Millano

Mix artykułów szkolnych
z firmą Herlitz

Zestaw kosmetyków do makijażu
GenZie z firmą Bell

2 smaki donutów
z firmą Dotti Donuts

Ponad 33 mln sprzedanych produktów w tym roku!

Blisko 115 mln wyświetleń wszystkich kanałów wspólnych
jak i kanałów poszczególnych twórców w samym październiku 2022 r.

www.ekipasa.pl
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WYDARZENIA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ EKIPA HOLDING

WYPRAWA Z WYZWANIAMI KAMPERAMI
PO EUROPIE TO INNOWACYJNY
I UNIKALNY NA SKALĘ ŚWIATOWĄ PROJEKT
EKIPA MANAGEMENT

Kilkadziesiąt osób (m.in. członków Ekipy, Genzie
i uczestników programu Twoje 5 Minut) zostało
zaproszonych do wielkiego wyzwania jakim było
przejechanie około 1600 km, przez
8 europejskich państw, 6 kamperami i pokonanie
licznych zadań przygotowanych przez organizatorów
projektu. Najbardziej profesjonalny i najtrudniejszy,
do tej pory, organizacyjnie program, który pojawił się
na kanale Karola Friza Wiśniewskiego.
Produkcja była ogromnym przedsięwzięciem
logistycznym, ale efekt okazał się imponujący.

ILOŚĆ WYŚWIETLEŃ
I POLUBIEŃ POSZCZEGÓLNYCH
ODCINKÓW NA KANALE YOUTUBE:

•
•
•
•
•

odc. 1 - 2 621 199 wyświetleń, 168 tys. 👍
odc. 2 - 2 330 609 wyświetleń, 115 tys. 👍
odc. 3 - 2 276 861 wyświetleń, 118 tys. 👍
odc. 4 - 1 913 056 wyświetleń, 101 tys. 👍
odc. 5 - 1 614 298 wyświetleń, 97 tys. 👍

UDZIAŁ W WYDARZENIACH INWESTYCYJNYCH
NP. INFOSHARE, CARPATHIAN STARTUP FEST,
“DEMO DAY” HUGE THING

www.ekipasa.pl

9

STRONA

10

NOWY DROP GENZIE
PREMIERA NOWEJ KOLEKCJI ODZIEŻY
I AKCESORIÓW MARKI GENZIE

LOT Z EKIPĄ
KONKURS DLA KLIENTÓW EKIPATONOSI
NAGRODA: WYJAZD ZAGRANICZNY Z TWÓRCAMI

TWOJE 5 MINUT
NABÓR DO DRUGIEJ EDYCJI PROGRAMU DLA
PRZYSZŁYCH INFLUENCERÓW.
NAGRODA: KONTRAKT Z EKIPĄ I 100 TYS. ZŁ

www.ekipasa.pl

STRONA

ZESTAWIENIE WSZYSTKICH INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH
W TRYBIE RAPORTÓW EBI I ESPI
RAPORTY EBI
Lp.

Data

Numer

Temat

1

05.10.2022

14/2022

Podjęcie decyzji w sprawie publikacji raportów miesięcznych

2

06.10.2022

15/2022

Raport miesięczny za wrzesień 2022 roku

3

26.10.2022

16/2022

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

4

26.10.2022

17/2022

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 26 października 2022 r.

RAPORTY ESPI

Lp.

Data

Numer

Temat

1

04.10.2022

21/2022

Złożenie wniosku o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów
wartościowych

2

21.10.2022

22/2022

Rejestracja akcji serii F w depozycie papierów wartościowych

3

26.10.2022

23/2022

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

KALENDARZ INWESTORA
9 listopada 2022 r.

Raport okresowy za II kwartał 2022 r.

do 10 grudnia 2022 r.

Raport miesięczny za listopad 2022 r.

www.ekipasa.pl
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OPINIA AUTORYTETU BIZNESOWEGO

Strategiczna współpraca z EKIPA Holding była jedną
z kluczowych aktywności marki Dooti Donuts w ostatnich
latach. Jesteśmy zadowoleni z jej przebiegu - roczne
partnerstwo z projektem Genzie oraz stworzenie
limitowanych Donutów EKIPY w dwóch odsłonach - to
bowiem działania, które bezpośrednio przełożyły się na
wzrost rozpoznawalności naszej marki i zwiększenie
sprzedaży produktów w skali kraju.
EKIPA Holding jest dla nas rzetelnym partnerem, który
potrafi
zagwarantować
konsekwentną
realizację
długofalowych umów.

Konrad Wiktor
Marketing Manager w firmie Stokson

NASI PARTNERZY BIZNESOWI

www.ekipasa.pl
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KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI
Pozostajemy z Państwem w stałym kontakcie. Wszelkie informacje o naszych działaniach otrzymują Państwo na
bieżąco w trybie raportów EBI i ESPI, a także raportów miesięcznych. Przypominamy, że zgodnie z zasadami jesteśmy
zobowiązani informować wszystkich Państwa o kluczowych decyzjach i działaniach jednocześnie.
Możecie nam również zadawać pytania w kwestii bieżącej działalności pod adresem:

hello@ekipasa.pl
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: ekipaholding.pl oraz do obserwowania naszych mediów
społecznościowych:
linkedin.com/company/ekipa-holding

instagram.com/ekipainformuje

Kontakt dla mediów:
Justyna Łukawska
j.lukawska@ekipasa.pl

www.ekipasa.pl

facebook.com/ekipainformuje

