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KOMENTARZ ZARZĄDU DO ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM 

 

Szanowni Państwo, 

 
Z radością przekazujemy kolejny raport miesięczny i dzielimy się z Państwem tym co 
udało nam się zrealizować w lutym br.   
 
Misją i celem EKIPY jest dostarczanie odbiorcom rozrywki, co w minionym miesiącu 
realizowaliśmy zarówno przez dostarczanie kontentu na naszych kanałach jak również 
produkty, które mogły trafić w Państwa ręce. 
 
14 lutego br. swoją premierę miały nowe lody “Chmurka” i “Burza”, które zostały 
wyprodukowane we współpracy z firmą Koral. Lody o dwóch smakach, śmietankowym  
i czekoladowym, trafiły do punktów sprzedaży. 
 
W lutym br. na kanale Karola Friza Wiśniewskiego na YouTube trwała druga edycja 
programu Twoje 5 Minut. Pierwszy etap programu realizowany był w Krakowie, 
natomiast na drugą część zaprosiliśmy wybranych uczestników do hiszpańskiej Malagi. 
Druga edycja bije rekordy oglądalności, a z naszych obserwacji wynika, że odcinki są 
wyczekiwane i oglądane wspólnie z przyjaciółmi co sprawia, że docierają do jeszcze 
większej grupy niż pokazują to wskaźniki na kanale. Odcinki T5M2 pojawiają się co 
tydzień w soboty na kanale Karola. Już wkrótce zwycięzca internetowego show dołączy 
do twórców EKIPY oraz otrzyma pakiet reklamowy o wartości 100 tysięcy złotych. 
 
Również w lutym br. na kanale Weroniki Wersow Sowy pojawił się nowy klip “Ten jeden 
moment”, który w imponującym tempie pobijał rekordy wyświetleń. Już po 2 tygodniach 
miał 5 mln wyświetleń. 
 
Za nami 9 miesięcy pracy jako spółka publiczna. Obecność EKIPY na rynku kapitałowym 
niewątpliwie pomaga nam w rozwoju działalności Spółki. Dziękujemy za zaufanie  
i wspieranie naszych przedsięwzięć. 
 
 

Z pozdrowieniami 
Zarząd EKIPY 
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OPISY 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. 

  

 

Zarządzanie 
wizerunkiem i 
kontraktami 

reklamowymi 

Studio filmowe 
i animacji 

Biuro 
księgowe 

Drużyna 
footballu 

amerykańskiego 

Marka 
odzieżowa i 

merchandising 

Spółka 
inwestycyjna 

Wydawca giera 
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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 
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V 

SKALA DZIAŁALNOŚCI EKIPA HOLDING 

  

6  PROJEKTÓW Z ZAKRESU 
FMCG 

7 smaków lodów z firmą 
Koral 

Zestaw kosmetyków do 
makijażu GenZie z firmą Bell 

Mix artykułów szkolnych  
z firmą Herlitz 

2 smaki donutów z firmą 
Dotti Donuts 

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

z firmą Millano 

2 smaki napojów z firmą 
Koral 
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WYDARZENIA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ EKIPA HOLDING 

 

 

CHMURKA I BURZA 

MAMY NOWE LODY! 

   

 

 

TWOJE 5 MINUT - DRUGA EDYCJA 

PROGRAMU PODBIJA INTERNET 

 

 

 

 

NOWY KLIP WERSOW  

"TEN JEDEN MOMENT" 

 BIJE REKORDY WYŚWIETLEŃ 
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ZESTAWIENIE WSZYSTKICH INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH  
W TRYBIE RAPORTÓW EBI I ESPI 

 

RAPORTY EBI 

L.p. Data Numer Temat 

1 08.02.2023 4/2023 Raport miesięczny za styczeń 2023 roku 

 

RAPORTY ESPI 
 

L.p. Data Numer Temat 

1 03.02.2023 5/2023 Skup akcji własnych 

2 10.02.2023 6/2023 Skup akcji własnych 

3 17.02.2023 7/2023 Skup akcji własnych 

 

 

 

KALENDARZ INWESTORA 

 
18 marca 2023 r. – Raport roczny za 2022 r. 

do 10 kwietnia 2023 r. - Raport miesięczny za marzec 2023 r. 
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PARTNER SPOŁECZNY 

OPINIA AUTORYTETU BIZNESOWEGO 

 

Łukasz Kaleta 
ART-Tech Alternatywna Spółka Inwestycyjna 

 

Obserwuję Ekipę Holding od początku ich 
rozwoju na arenie biznesu. Widzę jak szybko 
się rozwijają i wdrażają w życie nowe 
projekty. Jako inwestor oraz partner wierzę, 
że firma osiągnie w przyszłości wielki sukces 
rynkowy. 

 

NASI PARTNERZY BIZNESOWI 

 

   

 
 

 

   

  



Strona | 11 
 

www.ekipaholding.pl 
 

 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kontakt dla mediów: 

Justyna Łukawska j.lukawska@ekipasa.pl 

mailto:hello@ekipasa.pl
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