IAI S.A.
ul. Madalińskiego 8
70-101 Szczecin

Raport miesięczny IAI S.A.
za listopad 2010 roku
Szczecin, 8 grudnia 2010r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na NewConnect” Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport
miesięczny za listopad 2010 roku.
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I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu
rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne
skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych IAI S.A.
Szacunkowe przychody Spółki w listopadzie 2010 roku wyniosły 305 000 i były o 40% wyższe niż
w listopadzie 2009 roku. Jednak aż o 118% wzrosła w tym czasie ilość obsługiwanych sklepów.
Na koniec listopada IAI S.A. obsługiwała ponad 1100 sklepów internetowych.
Szybki wzrost ilości obsługiwanych sklepów jest efektem polityki prowadzonej przez Spółkę od
początku 2010 roku. Opiera się ona na ciągłej inwestycji w poprawę wydajności, która pozwala na
obniżanie kosztów oraz cen, co przekłada się na szybkie zdobywanie rynku. Warto zauważyć, że w
takim modelu spadek cen nie jest wynikiem spadku jakości, a wręcz przeciwnie: inwestowanie w
nowoczesne i unikalne rozwiązania informatyczne i organizacyjne, pozwala oferować Spółce jeszcze
lepsze usługi w niższych cenach. Nowy cennik usług, jeszcze bardziej poprawiający pozycję
Spółki na rynku, został opublikowany 30 listopada 2010 roku.
Starania Spółki o ciągły rozwój i inwestowanie w nowoczesne rozwiązania zyskała uznanie kapituły
konkursu Nagrody Gospodarczej Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 10 listopada
2010 roku IAI S.A. otrzymała Nagrodę Gospodarczą, w kategorii Usługa Roku 2010, za
IAI-Shop.com. Informacje o tym wyróżnieniu trafiły do wielu lokalnych i ogólnopolskich mediów
sprzyjając promocji Spółki oraz jej usługi.
Mając na uwadze ekspansję zagraniczną, Spółka stale pracuje nad przygotowaniem swojej oferty do
rynków zagranicznych. Jednym z etapów jest przebudowa i tłumaczenie strony internetowej. Nowa
szata graficzna strony głównej została opublikowana 26 listopada. Obecnie cała strona firmowa
IAI S.A. w końcowej fazie tłumaczeń na język angielski.
W listopadzie Spółka zaoferowała swoim klientom szereg nowych usług i aplikacji pomocniczych.
Wśród tych drugich należy wspomnieć o programach służących do integracji sklepu internetowego z
hurtowniami. W listopadzie ukazały się nowe wersje darmowego programu Downloader oraz Kontri
Integrator w wersji 3.0. Ponadto ukazała się zupełnie nowa aplikacja z serii Integrator, czyli Incom
Integrator, łączący sklep IAI-Shop.com z hurtownią sprzętu komputerowego Incom. Wszystkie te
programy były oczekiwane przez klientów i cieszą się sporym zainteresowaniem. Ponadto Spółka
wprowadziła do swojej usługi nowe możliwości budowy supermarketów internetowych poprzez
wprowadzenie migrującej sesji za klientem. Dzięki temu olbrzymią ofertę supermarketu
internetowego można podzielić na szereg mniejszych, specjalistycznych sklepów internetowych
obsługiwanych z jednego panu, a koszyk i ostatecznie zamówienie klienta będzie migrowało za nim,
kiedy będzie odwiedzał poszczególne sklepy. Dane w takim rozwiązaniu nie są gubione i po
odwiedzeniu np. pięciu mniejszych sklepów klient składa jedno zamówienie, a nie kilka. To
kompletnie unikalne rozwiązanie na rynku. Podobnie unikalnym rozwiązaniem jest wprowadzony
również w listopadzie nowy moduł hurtowni danych i business Inteligence w raportowaniu dla
klientów IAI S.A. Wszystkie te zmiany potwierdzają pozycję Spółki jako technologicznego
lidera na rynku systemów do prowadzenia sprzedaży w Internecie.
Duża innowacyjność i inwestycje w poprawę wydajności i jakości obsługi klientów silnie wspierane
działaniami promocyjnymi, szczególnie PR, podjęte od początku 2010 roku przynoszą pozytywny
efekt w postaci nowych zamówień i rosnącego zainteresowania mediów oraz klientów Spółką.
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II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie
raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
W październiku 2010 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem
systemu EBI raport:
1. 8 listopada 2010 roku raport miesięczny IAI S.A. za październik 2010 roku
2. 10 listopada 2010 roku raport bieżący z aktualizacją prognoz IAI S.A. zawartych w Dokumencie
Informacyjnym
3. 12 listopada 2010 roku raport kwartalny IAI S.A. za III kwartał 2010 roku.
W październiku 2010 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości żadnej informacji za
pośrednictwem systemu ESPI.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby
w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
IAI S.A. realizuje aktualnie projekty inwestycyjne, przy których wykorzystywane są m.in. środki
pochodzące z emisji akcji serii C. Są to przede wszystkim: zwiększanie zatrudnienia, tłumaczenia na
język angielski oraz stały rozwój usługi i penetracja rynku polskiego.
Z uwagi na dokonywane inwestycje oraz posiadane przed emisją akcji serii C własne środki finansowe
trudno jest jednoznacznie określić skalę wykorzystania środków pochodzących z emisji przy
realizacji poszczególnych projektów.
Środki pozyskane z emisji wykorzystywane są zgodnie z celami emisyjnymi tzn. zwiększenia udziału w
rynku polskim i dokonania ekspansji zagranicznej.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w
miesiącu listopadzie i grudniu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu
widzenia interesów inwestorów.
W miesiącu listopadzie i grudniu będą miały miejsce następujące wydarzenia korporacyjne Emitenta:
1. 15 grudnia 2010 – spotkanie z inwestorami, mediami i klientami z Prezesem Zarządu IAI S.A. w
ramach bezpłatnej konferencji RadomIT w Radomiu. Więcej informacji i rejestracja na konferencję.
2. 16 grudnia 2010 - spotkanie z inwestorami, mediami i klientami z Prezesem Zarządu IAI S.A. w
ramach bezpłatnej konferencji Aula Polska w Warszawie. Więcej informacji o spotkaniu znajduje się na
stronach internetowych Spółki.
3. 8 stycznia 2011 – raport miesięczny za grudzień 2010
Zawsze aktualny kalendarz oraz archiwalne raporty można sprawdzić na stronach internetowych IAI
S.A. w dziale relacji inwestorskich
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