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KOMENTARZ ZARZĄDU DO ZDARZEŃ  W OTOCZENIU RYNKOWYM 

Szanowni Państwo, 

Rok 2023 rozpoczął się dla EKIPY bardzo intensywnie. Nasze działania już w pierwszych dniach 2023 r. 

ukierunkowane były na dynamiczny rozwój Spółki. Z satysfakcją przekazujemy kolejny raport miesięczny  

z realizacji naszych działań w styczniu br. oraz podsumowaniem naszych kluczowych projektów  

w 2022 r. 

W styczniu br. nowym Prezesem EKIPY został Łukasz Wojtyca znany także jako „Wujek Łuki”. Jako główny 

współtwórca EKIPY oraz członek zarządu w kluczowych spółkach należących do EKIPA Holding, Łukasz Wojtyca 

posiada największe doświadczenie i wiedzę dotyczącą procesów zachodzących we wszystkich spółkach Grupy. 

Dziś EKIPA jest silną i stabilną marką, a zmiany w Zarządzie wynikały z potrzeby dalszego rozwoju w obszarze 

rozrywki. EKIPA znów idzie o krok dalej, “wrzuca na luz” i ma kolejne pomysły na dostarczanie pozytywnych wrażeń 

swoim fanom. Rok 2023 będzie dla EKIPY przełomowy. Duża część naszych projektów jest w finalnej fazie 

realizacji. Poza tym zmienia się format filmów Karola Friza Wiśniewskiego – będziemy dostarczać więcej kontentu 

w stylu naszej serii kamperowej czy Twoje 5 Minut (T5M).  

W styczniu br. nasza spółka EKIPA Investments ASI objęła udziały w firmie INKsearch.co, nowoczesnej platformie 

umożliwiającej rezerwację tatuaży online. INKsearch.co to niezwykle innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia 

klientom szybkie i wygodne zarezerwowanie tatuażu u wybranego artysty. Wierzymy, że to dobra inwestycja 

ponieważ firma w imponującym tempie skaluje swój biznes w Europie i USA. 

24 stycznia br. Łukasz Wojtyca otrzymał od Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego odznakę Honoris Gratia, 

przyznawaną w dowód uznania za szczególne zasługi dla Krakowa i jego mieszkańców. EKIPA została wyróżniona 

za działania promocyjne na rzecz Krakowa oraz projekty o wymiarze społecznym. Tuż po wybuchu wojny  

w Ukrainie EKIPA zorganizowała zbiórkę internetową, w ramach której zgromadzono kwotę blisko 900 000 zł,  

z przeznaczeniem na pomoc dzieciom szukającym schronienia w Polsce. Decyzją Łukasza Wojtycy środki zostały 

przekazane Stowarzyszeniu SIEMACHA na rozbudowę domu dziecka w Odporyszowie. 

W styczniu br. swoją premierą na kanale Karola Friza Wiśniewskiego na YouTube miała druga edycja programu 

Twoje 5 Minut (T5M). Pierwszy sezon show mogliśmy oglądać we wrześniu 2021 roku. Zwycięzcy internetowego 

programu, wkrótce później stworzyli kanał GENZIE. Teraz do twórców EKIPY ma szansę dołączyć nowa osoba, 

która otrzyma również pakiet reklamowy o wartości 100 tysięcy złotych. Do drugiego sezonu programu 

zakwalifikowało się 20 uczestników z ponad 5 tys. zgłoszeń. Kolejne odcinki T5M2 pojawiają się co tydzień  

w soboty i cieszą się ogromnym zainteresowaniem odbiorców.  
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Styczeń br. to dla nas także miesiąc podsumowań i rocznych analiz. W niniejszym raporcie przedstawimy Wam, 

krótkie podsumowanie naszych największych projektów, najważniejszych wydarzeń oraz skalę zasięgów 

medialnych naszych Influencerów w ubiegłym roku.  

Dziękujemy za zaufanie, którym nas Państwo obdarzyli. Zapewniamy, że poprzez nasze działania, nieprzerwanie 

dążymy do zwiększenia wartości EKIPY. Wielokrotnie udowodniliśmy już naszym odbiorcom, że potrafimy 

zaskakiwać niestandardowymi projektami, jesteśmy przekonani, że tak będzie i teraz.  

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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Firma produkcyjna, zatrudniająca operatorów, 
montażystów i specjalistów od tworzenia kontentu.  

Spółka skupia się przede wszystkim na dostarczaniu 
jakościowych treści. Nieodzowną działalnością Firmy  

jest ciągła analiza branży na całym świecie czego efektem 
jest tworzenie nowych trendów na rynku związanym  

z YouTube. Spółka jest innowacyjna w swoich działaniach 
 i wysoko stawia poprzeczkę, dzięki czemu od wielu lat 

 jest liderem w swojej branży. 

 

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 48 milionów sztuk sprzedanych produktów z brandem EKIPY. 

 

 

 

Blisko 1 miliard wyświetleń wszystkich kanałów wspólnych 

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

EKIPA MA  
NOWEGO PREZESA 

 

 

 

EKIPA INVESTMENTS ASI OBJĘŁA UDZIAŁY 
W SAAS-OWYM MARKETPLACE 

DO REZERWACJI TATUAŻY 

INKSEARCH.CO 

 

PREMIERA 

TWOJE 5 MINUT  
NA YOU TUBIE  

NA KANALE  
KAROLA FRIZA WIŚNIEWSKIEGO 

 

 

HONORIS GRATIA 
OD PREZYDENTA MIASTA 

KRAKOWA 
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PODSUMOWANIE 2022 ROKU 

2022 rok był dla EKIPY bardzo intensywny i bogaty w różnego rodzaju wydarzenia i projekty.  
Poniżej przedstawiamy Państwu te najważniejsze dla naszej firmy: 

 

3 LUTEGO  
ZAWIĄZANIE STRUKTUR W POSTACI 

WEWNĘTRZNEGO BIURA KSIĘGOWEGO BRAINCHILD 

 

7 MARCA 
ROZPOCZĘCIE ZBIÓRKI “DOM DLA UKRAINY” 

 

12 MARCA 
FINAŁ 3. SEZONU EKIPY NA HAWAJACH 

 

17 MARCA 
OBJĘCIE KLUBU FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO  

KRAKÓW FOOTBALL KINGS 
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28 MARCA 
PREMIERA DONUTÓW EKIPY 

 

25 KWIETNIA 
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE, NA KTÓRYM  

PODJĘTO UCHWAŁĘ POŁĄCZENIOWĄ ZE SPÓŁKĄ BBI 

 

9 MAJA 
NOWE SMAKI LODÓW EKIPY 

 

11 MAJA 
WEJŚCIE NA RYNEK AKCJI GPW NEWCONNECT  

(WPISANIE FUZJI PRZEZ SĄD REJESTROWY W KRS) 

 

13 MAJA 
ZAREJESTROWANIE W KRS EMISJI NOWYCH UDZIAŁÓW  

I INTENSYFIKACJA DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH  
W EKIPA INVESTMENTS ASI 
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LIPIEC 
PRZENIESIENIE DO NOWEGO BIURA 

I INTENSYWNY ROZWÓJ EKIPY 

 

25 SIERPNIA 
OGŁOSZENIE NOWEJ STRATEGII EKIPY 

 

3 WRZEŚNIA 
PREMIERA NOWEGO SMAKU DONUTA EKIPY 

 

WRZESIEŃ 
EMISJA PROGRAMU WYPRAWA Z WYZWANIAMI KAMPERAMI  

PO EUROPIE NA KANALE KAROLA FRIZA WIŚNIEWSKIEGO NA YOUTUBIE – 
INNOWACYJNY I UNIKALNY NA SKALĘ ŚWIATOWĄ PROJEKT 

 

21 WRZEŚNIA 
PREMIERA KOSMETYKÓW BELL X GENZIE 
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29 WRZEŚNIA 
PREMIERA PRALIN ORAZ CHOCO CUPA 

POWSTAŁYCH WE WSPÓŁPRACY Z MILLANO 

 

30 WRZEŚNIA 
PIERWSZY CZAT Z ZARZĄDEM EKIPY,  

W WYNIKU KTÓREGO NASTĄPIŁO ZAWIESZENIE SERWERÓW  
Z UWAGI NA OGROMNĄ LICZBĘ UCZESTNIKÓW 

 

PAŹDZIERNIK 
FUSIALKA ZOSTAŁA AMBASADORKĄ 

MARKI ENDORFY 

 

10 LISTOPADA 
NAGRODA EFFIE AWARDS DLA EKIPA HOLDING 

W KATEGORII SOCIAL MEDIA DRIVEN 
ZA LODY EKIPA KORAL 

 

10 LISTOPADA 
PIERWSZY KONCERT GENZIE 
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26 LISTOPADA 
EKIPA LAUREATEM NAGRODY SPECJALNEJ  

W KATEGORII INNOWACYJNA FIRMA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE  
W KONKURSIE EXECUTIVE CLUB 

 

19 GRUDNIA 
FINAŁ PROJEKTU GENZIE.  
24 ODCINKI W 24 GODZINY 
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 ZESTAWIENIE WSZYSTKICH INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH 
W TRYBIE RAPORTÓW EBI I ESPI 

RAPORTY EBI 

Lp. Data Numer Temat 

1 09.01.2023 1/2023 Zmiany w składzie Zarządu Spółki 

2 10.01.2023 2/2023 Raport miesięczny za grudzień 2022 roku 

3 18.01.2023 3/2023 
Daty przekazywania raportów okresowych  
w 2023 roku 

 

RAPORTY ESPI 

Lp. Data Numer Temat 

1 06.01.2023 1/2023 Skup akcji własnych 

2 13.01.2023 2/2023 Skup akcji własnych 

3 20.01.2023 3/2023 Skup akcji własnych 

4 27.01.2023 4/2023 Skup akcji własnych 

 

KALENDARZ INWESTORA 

 

do 10 marca 2023 r. Raport miesięczny za luty 2023 r. 

18 marca 2023 r. Raport roczny za 2022 r. 
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OPINIA AUTORYTETU BIZNESOWEGO   

 

EKIPĘ tworzą ludzie młodzi, ale z ogromnym potencjałem 
i intuicją, zarówno biznesową jak i społeczną. W całym 
tym nieszczęściu, jakim jest wojna w Ukrainie SIEMACHA 
miała prawdziwe szczęście natrafić na EKIPĘ. Wówczas 
gdy zapał do pomagania nieco ostygł, a w niektórych 
wypadkach przeradzał się w chęć zrobienia biznesu, 
grupa młodych influencerów zorganizowała zbiórkę  
i postanowiła wspólnie z nami stworzyć w Odporyszowie 
„dom dla Ukrainy”, czyli miejsce, gdzie dzieci, a czasami 
całe rodziny znajdą bezpieczne schronienie na tak długo, 
jak będzie to potrzebne. Od marca ub. r. są z nami sieroty 
z domu dziecka z Chersonia, spędzają tutaj czas także 
dzieci z Bałty oraz weterani wojenni ze swoimi rodzinami. 
Dziękuję Ekipo! 

Ks. Andrzej Augustyński 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia SIEMACHA 

  

 

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 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 


