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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 miesięczny raport prezentujący nasze 

działania w listopadzie 2022 r. 

Zgodnie z przyjętą strategią nieustannie rozwijamy działalność wszystkich spółek Grupy Kapitałowej. Pracujemy 

nad nowymi produktami FMCG, profesjonalizacją struktur i kadry zarządzającej, a także zwiększeniem liczby 

Twórców, ich projektów i zasięgów medialnych oraz pozyskiwaniem nowych partnerów biznesowych. 

W tym miesiącu rozpoczęliśmy skup akcji własnych, o którego wynikach, będziemy raportować w cotygodniowych 

raportach bieżących w systemie ESPI.  

W niniejszym raporcie przedstawimy Państwu bliżej naszą spółkę zależną tj. Laniakea Pictures, która obecnie 

pracuje nad wieloma projektami filmowymi, w tym wysokobudżetową produkcją serialu z motywem dinozaurów, 

skierowanego do międzynarodowej publiczności. Serial z pewnością zachwyci fanów fantasy i sci-fi.  

O szczegółach projektu przeczytają Państwo w dalszej części raportu. 

Miło nam poinformować, że w listopadzie br. zostaliśmy docenieni przez dwie niezależne kapituły konkursowe. 

Otrzymaliśmy nagrody w obszarze działań marketingowych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Spółka otrzymała nagrodę Effie Awards w kategorii Social Media Driven za lody Koral Ekipa. Effie Awards to 

największy konkurs marketingowy na świecie, w którym nagradzane są najskuteczniejsze działania, kampanie  

i rozwiązania marketingowe. Jesteśmy ogromnie dumni z tego wyróżnienia, gdyż nagrodzone inicjatywy trafiają 

do światowego Effie Index, będącego globalnym wskaźnikiem marketingowej efektywności, prezentującego 

najlepsze agencje, marketerów, marki, sieci i holdingi na świecie. 
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EKIPA Holding była w minionym miesiącu partnerem X edycji konferencji Executive Innovation Forum 

organizowanej 28 listopada br. w Warszawie, której towarzyszyła gala rozdania nagród „Diamenty Innowacji". 

Nagrodzone zostały najbardziej wyróżniające się przedsiębiorstwa. Statuetki trafiły m.in. do BLIK, PKO Bank 

Polski, Pfizer, AstraZeneca, Google Cloud, Westinghouse Electric Corporation czy Synthos. Kapituła Konkursu 

wyróżniła EKIPA Holding nagrodą specjalną w kategorii Innowacyjna Firma Odpowiedzialna Społecznie za nasze 

działania na rzecz dzieci z Ukrainy. 

Z wielką radością możemy się także pochwalić sukcesem drużyny futbolu amerykańskiego należącej do naszej 

spółki zależnej Kraków Kings, która w listopadzie br. wywalczyła mistrzostwo Polski PFLJ do lat 19. Ten tytuł to 

zwieńczenie kilku lat ciężkiej pracy zawodników, rodziców i całego sztabu trenerskiego. 

Z kolei EKIPA Management w listopadzie kontynuowała drugą edycję programu Twoje 5 Minut, w którym do 

wygrania jest m.in. kontrakt z EKIPĄ. To innowacyjny projekt spółki na kanale YouTube skierowany do młodych 

influencerów. Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Do tegorocznej edycji zgłosiło się ponad 5 tys. 

uczestników, a o wygraną walczy wybrana dwudziestka. 

Dziękujemy serdecznie Państwu za zaufanie i wspieranie naszych działań. Wierzymy w te długofalowe, dlatego 

zachęcamy do dalszej współpracy i obserwowania efektów naszej pracy. 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim naszym Akcjonariuszom i Inwestorom 

dużo radości i samych sukcesów.  

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. 
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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 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. 

 

SKALA DZIAŁALNOŚCI EKIPA HOLDING 

 

 

2 lata 
działalności 

7 
spółek 

 
6 

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 110 mln wyświetleń wszystkich kanałów wspólnych 

jak i kanałów poszczególnych twórców w samym listopadzie 2022 r. 
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WYDARZENIA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ EKIPA HOLDING 

MISTRZOSTWO POLSKI  

PFLJ DO LAT 19  
DRUŻYNY FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO  

KRAKÓW KINGS. 

 

 

UDZIAŁ I PARTNERSTWO  
X EDYCJI KONFERENCJI  

EXECUTIVE INNOVATION FORUM  
ORGANIZOWANEJ PRZEZ EXECUTIVE CLUB  

W WARSZAWIE 

UDZIAŁ W KONFERENCJI  

DEEP TECH SUMMIT 
- WYDARZENIE DLA ENTUZJASTÓW 

NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 
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NOWY DROP MARKI  

INDESTE 

TWOJE 5 MINUT 
REALIZACJA DRUGIEJ EDYCJI  

PROGRAMU DLA INFLUENCERÓW 

 

NAGRODY 

 

EFFIE AWARDS 
ZA LODY KORAL EKIPA,  

W KATEGORII SOCIAL MEDIA DRIVEN 

  

„DIAMENTY INNOWACJI" W KATEGORII  
INNOWACYJNA FIRMA  

ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE 
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LANIAKEA PICTURES 

Laniakea Pictures to studio produkcji filmowej zajmujące się rozwojem projektów smart entertainment. 
Około 25 osób, zarówno twórców jak i producentów, współpracuje obecnie nad kilkunastoma projektami. 
Głównym celem Laniakea Pictures jest tworzenie nowych uniwersów, które następnie będą podstawą silnych 
franczyz licencyjnych dla odbiorców popkultury. 

W listopadzie br. firma otrzymała dofinansowanie z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 
300.000 zł na rozwój jednego z seriali. Od grudnia br. studio uruchamia swoje kanały social media za 
pośrednictwem których będzie na bieżąco informować o postępach prac. 

 

 
 
Obecnie największym realizowanym projektem firmy jest wysokobudżetowy serial sci-fi/fantasy. Trwają 
rozmowy z potencjalnym dystrybutorem (platformą streamingową) nad harmonogramem produkcji. 

Fabuła serialu toczy się w brutalnym świecie, zamieszkałym przez humanoidalne dinozaury, które walczą 
między sobą przy użyciu biowszczepów i laserowych broni. Rządzą tam pierwotne instynkty, a główna 
bohaterka musi skonfrontować się z okrucieństwami tego świata i stawić czoła nadchodzącej apokalipsie. 
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Trwają prace nad rozwinięciem uniwersum przy pomocy różnych mediów. Poza ośmioodcinkowym 
serialem powstają także: 

• gra planszowa, autorzy: Adam Kwapiński (twórca hitów: Nemesis i Frostpunk) i Michał Gołębiowski 
(Destinies); grywalny prototyp jest testowany z wydawcami; 

• antologia opowiadań do której zaangażowano bestsellerowych autorów takich jak Orson Scott Card 
(Gra Endera), Lavie Tidhar (Central Station) czy Django Wexler (The Shadow Campaigns); trwają 
prace literackie. 

• saga fantasy, autor Marcin Mortka; ruszają prace redakcyjne nad pierwszym tomem wraz z wydawcą; 
• antologia komiksów, do której zaangażowano autorów takich jak Miguel Valderrama (Cyberpunk 

2077: Trauma Team) czy Bartosz Sztybor (The Witcher, Cyberpunk: Edgerunners); trwają prace 
kreatywne. 

• dedykowany system RPG; trwają prace projektowe na bazie mechaniki 2d20 we współpracy 
z Modiphius Entertainment. 

 

 

 
W Laniakea Pictures rozwijanych jest kilkanaście projektów na różnym etapie rozwoju i dla różnych grup 
docelowych. W najbliższych latach trafią one do dystrybutorów. Będą to zarówno seriale, filmy 
pełnometrażowe, animacje dla dzieci czy sitcomy. Poniżej informacje o przykładowych realizacjach nad 
którymi trwają prace. Więcej informacji o produkcjach i zaangażowanych w nie osobach znajdzie się  
w przyszłych raportach. 
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Pichon - kostiumowy serial szpiegowski.  
Młody pianista przyjeżdża do Paryża i niespodziewanie 

znajduje się w samym centrum politycznego spisku. 
Wkrótce jako szpieg posługujący się pseudonimem 

Pichon weźmie udział w działaniach mających 
doprowadzić do zdarzeń zmieniających układ sił  

i polityczną mapę Europy. Serial w kreatywny sposób 
nawiązuje do wątków z biografii Fryderyka Chopina. 

 

 

Opowieści zza skraju - antologia ośmiu opowieści 
grozy, w których konwencja horroru posłuży 

do przewrotnego spojrzenia na codzienne problemy 
społeczne. Produkcja powstaje przy współpracy 
z czołowymi polskimi  pisarzami i filmowcami. 

Ninja & Bibby - serial animowany dla dzieci, którego 
bohaterkami są dwie niezdarne mopsice, pomocnice 
dobrej wiedźmy prowadzącej klinikę weterynaryjną.  

To przygodowo-komediowa opowieść o siostrzeństwie, 
podejmująca tematykę związaną z odpowiedzialnością 

za życie i zdrowie zwierząt. 

Projekt został doceniony i dofinansowany 
przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. 

Trwają rozmowy  z międzynarodowymi sieciami 
telewizyjnymi na temat  dystrybucji serialu. 

 

 

Modern Witch - komediowo-obyczajowy serial, 
w którym główna bohaterka, trzydziestoletnia Klara, 
porzuca swoje pozornie szczęśliwe i udane życie,  

aby stać się współczesną wiedźmą. Szokująca decyzja 
pozwala jej zdobyć niezależność i poczucie własnej 

wartości. Sytuacja komplikuje się, kiedy odkryta  
przez nią moc zwraca uwagę bardziej 

doświadczonych czarownic. 
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ZESTAWIENIE WSZYSTKICH INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH 
W TRYBIE RAPORTÓW EBI I ESPI 

RAPORTY EBI 

Lp. Data Numer Temat 

1 07.11.2022 18/2022 Raport miesięczny za październik 2022 roku 

2 09.11.2022 19/2022 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku 

3 21.11.2022 20/2022 Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki 

 

RAPORTY ESPI 

Lp. Data Numer Temat 

1 24.10.2022 24/2022 
Przyjęcie regulaminu skupu akcji własnych i rozpoczęcie realizacji skupu 
akcji własnych 

 

KALENDARZ INWESTORA 

 

15 grudnia 2022 r. Czat inwestorski 

do 10 stycznia 2023 r. Raport miesięczny za grudzień 2022 r. 
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OPINIA AUTORYTETU BIZNESOWEGO   

Z wielką radością podjęliśmy współpracę z EKIPA 
Holding. Wspólnie stworzone challenge’owe praliny oraz 
Choco Cup to jedne z naszych najbardziej kreatywnych 
produktów. Te wyjątkowe słodycze, nie tylko zaskakują 
smakiem, ale stwarzają okazję do zabawy! Zarówno dla 
Millano, jak i dla EKIPY to świetna przygoda. EKIPĘ  
tworzą ludzie młodzi, ale z ogromnym potencjałem  
i intuicją biznesową, dzięki temu Spółka dynamicznie się 
rozwija i realizuje długofalowe oraz wielowymiarowe 
projekty. Wierzymy w ich sukces na rynku giełdowym!  

Bartosz Kotas 
Business Development Manager 

 

 

 

 

NASI PARTNERZY BIZNESOWI 
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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   facebook.com/ekipainformuje 

 

 
 

Kontakt dla mediów: 

Justyna Łukawska 
j.lukawska@ekipasa.pl 
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