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Raport miesięczny IAI S.A.
za czerwiec 2013 roku
Szczecin, 8 lipca 2013 r.

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 czerwiec 2013 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 czerwcu 2013 roku i za II kwartał wzrosły do analogicznych
okresów rok wcześniej o około 70%. Tak wysoką dynamikę Spółka utrzymuje od dłuższego
czasu, dzięki systematycznemu wprowadzaniu nowych usług, które zwiększają przychody jej
klientów. Te z kolei przekładają się na wzrost przychodów Społki.
Przychody ze sprzedaży, według szacunków Zarządu, osiągnęły w czerwcu poziom 700 tysięcy złotych
netto i było to o około 70% niż w czerwcu przed rokiem. Również szacunkowe przychody za
drugi kwartał oscylują wokół poziomu 2 mln złotych, jednak ich dokładna wartość zostanie
podana w raporcie kwartalnym. Jednak oznacza to wzrost o około 67% wobec drugiego
kwartału 2012 roku.
Aby w przyszłości utrzymać tak wysoką dynamikę wzrostu przychodów swoich i jej klientów, Spółka w
czerwcu wprowadziła między innymi dwie ważne nowości. Są to sprzedaż plików multimedialnych i
treści elektronicznych oraz integracje z systemami księgowymi przez forma EDI++ (pliki EPP). Obie
te integracje przysłużą się wzrostowi przychodów i pozyskiwaniu nowych klientów.
Dzięki nowej ofercie Spółki, otwarcie sklepu internetowego sprzedającego pliki, np. e-booki,
audiobooki czy muzykę jest bardzo proste i bezpieczne. IAI-Shop.com stwarza możliwość
sprzedaży plików w najlepszym możliwym stylu, czyli wygodnie, bezpiecznie i bez wybierania,
czy sklep sprzedaje tradycyjne (materialne) towary czy wirtualne. Daje to ciekawe możliwości
rozwoju sklepów np. pozwalając obok realnych sprzętu, oferować także odpłatne poradniki w
różnych formatach (tekstowe lub video), kursy, oczywiście księgarnie z audiobookami i e-bookami, a
także kompleksowe sklepy dla fanów muzyki, gdzie obok płyt i mp3 mogą być sprzedawane
koszulki zespołów. Dzięki bardzo kompleksowemu podejściu klienci Spółki mogą swobodnie
tworzyć wiele różnych modeli biznesowych i w ten sposób efektywnie budować przewagę
konkurencyjną na swoich rynkach. Nowa usługa nie tylko zwiększy przychody obecnych klientów
Spółki, ale przyciągnie także nowych. To, w ramach abonamentów, prac graficznych i przychodów z
pośrednictwa w płatnościach internetowych przełoży się na dalszy dynamiczny wzrost przychodów
Spółki.
Format EDI++ (tzw. pliki EPP) są standardem wśród biur księgowych w dostarczaniu informacji o
zdarzeniach gospodarczych zarejestrowanych w systemach sprzedażowych. Ponieważ IAIShop.com jest w pełni sprawnym systemem magazynowo-sprzedażowym, zapewniając moduł
eksportu informacji o dokumentach magazynowych i sprzedaży w formacie EDI++ Spółka
jako pierwsza na rynku umożliwia współpracę z dowolnym systemem księgowym, b. Dzięki
temu rozwiązaniu sprzedaż w sklepie internetowym stanie się wygodniejsza i bardziej
zautomatyzowana, a przez to bardziej efektywna i bezpieczna. Przede wszystkim wyeliminowane
zostaną częste ludzkie błędy przy wykonywaniu czynności księgowych manualnie. Spółka takim
rozwiązaniem ponownie potwierdziła pozycję lidera technologicznego na swoim rynku, a nowymi
możliwościami efektywnej i bezpiecznej pracy przyciąga kolejnych klientów.
Zainteresowanych szczegółową listą wszystkich nowości wprowadzonych w czerwiec 2013 zachęcamy
do sprawdzenia strony internetowej IAI S.A: http://www.iai-shop.com/pr-press-release.phtml?
month=201306
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Duża innowacyjność i inwestycje w poprawę wydajności i jakości obsługi klientów silnie wspierane
działaniami promocyjnymi, szczególnie PR, podjęte od początku 2010 roku przynoszą pozytywny w
postaci nowych zamówień i rosnącego zainteresowania mediów oraz klientów Spółką.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie
raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
W czerwcu 2013 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu
EBI raporty:
1. 10 czerwca 2013 r. - Raport miesięczny za maj 2013 r.
2. 26 czerwca 2013 r. - Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów obecnych na
WZA 26 czerwca 2013 roku
3. 26 czerwca 2013 r. - Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 26.06.2013 r.
4. 26 czerwca 2013 r. - Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
W czerwcu 2013 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu
ESPI raporty:
1. 4 czerwca 2013 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A.
2. 26 czerwca 2013 - Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów obecnych na
WZA 26 czerwca 2013 roku

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,
przeprowadzenie ekspansji zagranicznej 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 lipcu i sierpniu 2013, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu
widzenia interesów inwestorów.
W lipcu i w sierpniu będą miały miejsce następujące wydarzenia korporacyjne Emitenta:
1. 8 sierpnia 2013 – Raport miesięczny za lipiec 2013 roku
2. 14 sierpnia 2013 - Raport kwartalny za II kwartał 2013
Zawsze aktualny kalendarz oraz archiwalne raporty można sprawdzić na stronach internetowych
IAI S.A. w dziale relacji inwestorskich
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