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KOMENTARZ ZARZĄDU DO ZDARZEŃ  W OTOCZENIU RYNKOWYM 

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy, 

w imieniu Zarządu EKIPA Holding S.A. z wielką radością witamy w Nowym 2023 Roku i przekazujemy na Państwa 
ręce miesięczny raport prezentujący nasze działania w grudniu 2022 r. 

Koniec roku był dla EKIPA Holding bardzo intensywny zarówno pod względem działań biznesowych jak również 
społecznych. 

Od końca listopada ub. r. prowadziliśmy skup akcji własnych, o wynikach, których na bieżąco informowaliśmy  
w cotygodniowych raportach w systemie ESPI.  

W grudniu ub. r. EKIPA Holding podpisała ze spółką Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów Koral Spółka Jawna 
umowę licencyjną dotyczącą produkcji nowych lodów. Z uwagi na duże zainteresowanie produktami Koral 
powstałymi przy dotychczasowej współpracy, przewidujemy, iż zawarcie niniejszej umowy i wynikające z niej 
wynagrodzenie może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki. 

W niniejszym raporcie przedstawimy Państwu bliżej naszą spółkę zależną EKIPATONOSI, która zajmuje się 
produkcją odzieży i akcesoriów obrandowanych markami własnymi tj. EKIPA, Genzie, Indeste oraz Kraków Kings. 

W grudniu ub. r. nasze działania były skupione również na pomocy i wsparciu potrzebujących. Tuż przed świętami 
nasi Twórcy w przebraniu Mikołaja oraz elfów spotkali się z wychowankami domu dziecka i placówki dziennej 
Stowarzyszenia SIEMACHA w Odporyszowie i obdarowali ich upominkami. 

Twórcy z Genzie postanowili 50% dochodu ze sprzedaży swojej kolekcji z podobizną Gengarka, przeznaczyć na 
zakup karmy dla Schroniska Bezdomnych Zwierząt w Krakowie. 

Nie pozostajemy obojętni na potrzeby innych. Zgodnie z naszą misją dostarczania rozrywki sprawiamy radość. 
Jesteśmy dumni, że odbiorcy naszego wsparcia mieli choć odrobinę radości! 

Dziękujemy serdecznie Państwu za zaufanie i wspieranie naszych działań. Za nami kilka miesięcy owocnej pracy 
jako spółka publiczna. To duże wyzwanie, ale jednocześnie szansa na dynamiczny rozwój. Wierzymy w działania 
długoterminowe, mamy ambitne plany na kolejne lata, dlatego zachęcamy do obserwowania naszych działań  
i dalszej współpracy. 

W nowym roku życzymy wszystkim naszym Akcjonariuszom i Inwestorom wszelkiej pomyślności i samych 
sukcesów zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.   

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 
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WYDARZENIA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ EKIPA HOLDING 

 

ROLLERCOASTER EKIPY 
W ENERGYLANDII CIESZY SIĘ 

NAJWIĘKSZYM 
ZAINTERERSOWANIEM 

WŚRÓD ODWIEDZAJĄCYCH 
PARK ROZRYWKI 

GENZIE POMAGA ZWIERZĘTOM 

W SCHRONISKACH - 50% DOCHODU 
ZE SPRZEDAŻY SWOJEJ KOLEKCJI 

Z PODOBIZNĄ GENGARKA, 

PRZEZNACZA NA ZAKUP 
KARMY DLA SCHRONISKA 

BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W KRAKOWIE 
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AKCJA CHARYTATYWNA 
CICHY ŚW. MIKOŁAJ 

WRĘCZA PREZENTY DLA DZIECI 
ZE STOWARZYSZENIA SIEMACHA 

W ODPORYSZOWIE 

 

FINAŁ PROJEKTU 
GENZIE 

24 ODCINKI W 24 GODZINY 
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EKIPATONOSI 

Spółka zajmuje się projektowaniem, konfekcją odzieży i akcesoriów z wysokiej jakości materiałów. Jeśli nie 
każdy, to zapewne większość przedstawicieli „Pokolenia Z” z pewnością miała okazję chodzić w ubraniach 
marek dystrybuowanych przez EKIPATONOSI. Spółka posiada lojalną i zaangażowaną grupę odbiorców, 
którymi są fani naszych Twórców. Pozwala to na dynamiczny rozwój, w niespotykanym dotąd na polskim 
rynku tempie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, firma stara się być wzorem do naśladowania 
wśród dystrybutorów na rynku merchandisingu. W ramach swojej oferty stara się dostarczać rzeczy, które 
niejednokrotnie trafiają poza docelową grupę odbiorców, śmiało wychodząc poza ustalone schematy  
i wpisując się w najświeższe trendy. 
 
Ponadto Spółka EKIPATONOSI posiada jeden stacjonarny punkt sprzedaży w Parku Rozrywki 
ENERGYLANDIA, który jest jej strategicznym partnerem. Firma produkuje asortyment dla wielu twórców 
internetowych, co owocuje współpracą z jednymi z największych polskich influencerów. 
  
Spółka odpowiada za projektowanie, produkcję i wysyłkę odzieży oraz akcesoriów dystrybuowanych  
w oparciu o domeny: 
 

  EKIPATONOSI.PL 

 
Marka powstała z myślą o zmianie garderoby infuencerów z grupy EKIPA na sprawdzone produkty najwyższej 
jakości. Sklep oferuje odzież oraz akcesoria z brandem EKIPA, w tym również komplementarne kolekcje i kapsuły. 
Poza sprzedażą swojego asortymentu sklep angażuje Odbiorców, organizując liczne zabawy i konkursy, takie jak „Lot 
z EKIPĄ”. EKIPATONOSI zaprasza na wspólną podróż życia z Twórcami. Klienci biorący udział w zabawie będą mieli 
okazję na wyjazd zagraniczny z członkami EKIPY lub spędzenie dnia z Twórcami, podczas którego poznają kulisy ich 
pracy. 
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GENZIE.STORE 

 
Ubrania i gadżety dla fanów Genzie stworzone z prawdziwą pasją i przy ogromnej współpracy z influencerami 
projektu Genzie. Sklep oferuje wiele produktów wchodzących w skład mini kolekcji. Wśród nich znajduje się  
m.in. kolekcja GOLDEN BOY z podobizną Gengarka, z której 50% dochodu ze sprzedaży Spółka EKIPATONOSI oraz 
Genzie postanowiło przeznaczyć na zakup karmy dla Schroniska Bezdomnych Zwierząt w Krakowie. Jesteśmy pewni,  
że dzięki zaangażowaniu Twórców sukcesywnie będziemy oddawać w Wasze ręce kolejne wyjątkowe produkty. Tylko 
w ostatnim czasie GENZIE.store zaoferowało ponad 5 świetnie przyjętych przez fanów mini kolekcji.  
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INDESTE.PL 

 
Kolekcje marki INDESTE tworzone są we współpracy z Katarzyną Bożek “Fusialką”. Asortyment skierowany jest  
do dziewczyn, dla których ważna jest swoboda noszenia ubrań i luz, który mogą w nich poczuć. INDESTE to proste  
i uniwersalne kroje z przyjemnych materiałów, z których z łatwością można stworzyć ciekawe zestawy i różne 
stylówki. Najbardziej stonowana stylistycznie propozycja w portfolio EKIPATONOSI, która stopniowo zyskuje uznanie 
na rynku. Niebawem w sklepie pojawią się także produkty skierowane do młodszego odbiorcy. 
 

 

 

  
KRAKOWKINGS.STORE 

 
Sklep z odzieżą i akcesoriami krakowskiej drużyny footballu amerykańskiego Kraków Kings. Podobnie jak sam klub, 
sklep ma na celu promowanie i popularyzację footballu amerykańskiego wśród społeczeństwa oraz budowanie marki 
w oparciu o drużynę. W ramach sklepu tworzymy ubrania i gadżety z myślą o kibicach w każdym wieku. Nadrzędnym 
celem marki jest przeniesienie gorącej, meczowej atmosfery do codziennych stylizacji. Mając na uwadze jak ogromny 
wpływ na rozwój i sukcesy mają nasi fani, postanowiliśmy oddać im nr 12-ty, umieszczając go na naszych 
produktach! To dopiero rozgrzewka, jesteśmy pewni, że przed nami wiele wspaniałych chwil. 
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ZESTAWIENIE WSZYSTKICH INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH 
W TRYBIE RAPORTÓW EBI I ESPI 

RAPORTY EBI 

Lp. Data Numer Temat 

1 07.12.2022 21/2022 Raport miesięczny za listopad 2022 roku 

2 13.12.2022 22/2022 Zmiana firmy audytorskiej 

 

RAPORTY ESPI 

Lp. Data Numer Temat 

1 02.12.2022 25/2022 Skup akcji własnych 

2 09.12.2022 26/2022 Skup akcji własnych 

3 16.12.2022 27/2022 Zawarcie umowy licencyjnej 

4 16.12.2022 28/2022 Skup akcji własnych 

5 23.12.2022 29/2022 Skup akcji własnych 

6 30.12.2022 30/2022 Skup akcji własnych 

 

KALENDARZ INWESTORA 

 

do 10 lutego 2023 r. Raport miesięczny za styczeń 2023 r. 
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OPINIA AUTORYTETU BIZNESOWEGO   

Co łączy Energylandię i EKIPĘ? Rozrywka! Wielkie 
centrum świetnej zabawy jakim jest Energylandia nie 
mogłoby się obyć bez EKIPY, największej firmy 
odpowiedzialnej za dostarczanie rozrywki online. 

Takie organizacje powinny ze sobą współpracować po to 
by zaskakiwać odbiorcę. Efektem kooperacji jest roller 
coaster EKIPY w naszym Parku Rozrywki. Urządzenie 
cieszy się ogromną popularnością wśród Gości. Atrakcja 
znajduje się w Aqualantis – najnowszej, szóstej strefie 
rozrywki Energylandii i wygląda jak starożytne zatopione 
miasto. To z pewnością strzał w dziesiątkę.  

Justyna Dziedzic 
Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży   

 

NASI PARTNERZY BIZNESOWI 

  
 

 

 

 

 
 

 

PARTNER SPOŁECZNY 
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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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