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1. Podstawowe informacje o Spółce 

1.1. Dane Spółki 

Firma: Igoria Trade 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa 

Tel.: +48 22 389 67 03 

Fax: +48 22 528 67 01 

Platforma: www.trejdoo.com 

Internet: www.igoriatrade.com 

E-mail: office@igoriatrade.com 

KRS: 0000385303 

REGON: 142942858 

NIP:  525-250-76-81 

1.2. Zarząd 

Wojciech Kuliński  - Prezes Zarządu 

 

1.2. Rada Nadzorcza 

Wojciech Przyłęcki - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Piotr Bolmiński  - Członek Rady Nadzorczej 

Maciej Hazubski - Członek Rady Nadzorczej 

Adam Osiński  - Członek Rady Nadzorczej 

Artur Petkiewicz - Członek Rady Nadzorczej 

 

1.3. Akcjonariat* 

Lp. Imię i nazwisko 

akcjonariusza 

Seria 

akcji 

Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w kapitale 

zakładowym (w proc.) 

Udział w 

głosach (w 

proc.) 

1.  IQ Partners S.A.** A, B 4.138.000 41,38 41,38 

2.  Michelson Investments Ltd. B 2.300.000 23,00 23,00 

3.  Pozostali A, B 3.562.001 35,63 35,63 

Razem 10.000.001 100,00 100,00 

*     Akcjonariat na dzień sporządzenia niniejszego raportu.  

** Spółka posiada akcje za pośrednictwem swojej spółki zależnej - InQbe sp. z o.o. (IQ Partners S.A. posiada 100 

proc. udziałów w InQbe sp. z o.o.) 

http://www.trejdoo.com/
http://www.igoriatrade.com/
mailto:office@igoriatrade.com


 

2. Wybrane dane finansowe za III kwartał 2012r. w tys. PLN 

Wybrane dane finansowe z bilansu (w tys. PLN) 

Dane na dzień 
w PLN 

30 września 2012 30 września 2011 

Kapitał Własny  264 958 
Należności długoterminowe  0 0 
Należności krótkoterminowe            8 3 
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne        3 991 918 
Zobowiązania długoterminowe             0 0 
Zobowiązania krótkoterminowe        3 938 5 
Amortyzacja            33 6 
 

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat (w tys. PLN) 

 Za okres 
 od 

01.07.2012 
do 30.09.2012 

Narastająco 
za okres 

 od 01.01.2012 
do 30.09.2012 

Za okres 
 od 01.07.2011 
do 30.09.2011 

Narastająco 
za okres 

 od 01.01.2011 
do 30.09.2011* 

Przychody netto ze sprzedaży 175 278 0 0 
Zysk (strata) ze sprzedaży -156 -499 -39 -53 
Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

-156 -499 -39 -53 

Zysk (strata) brutto -234 -546 -30 -42 
Zysk (strata) netto -234 -546 -30 -42 
 

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat w okresach kwartalnych (w tys. PLN) 

 Za okres 
 I kwartału 

2012 

Za okres 
II kwartału 

2012 

Za okres 
 III kwartału 

2012 
Przychody netto ze sprzedaży 59 42 175 
Zysk (strata) ze sprzedaży -132 -211 -156 
Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

-132 -211 -156 

Zysk (strata) brutto -122 -189 -234 
Zysk (strata) netto -123 -189 -234 
 

* - Spółka rozpoczęła działalność z dniem 22.03.2011 r., dlatego też wybrane dane finansowe za okres 

01.01.2011-31.09.2011 zawierają niepełny prezentowany okres. 

 

3. Wydarzenia mające istotny wpływ na działalność Spółki w III kwartale 2012r. 

III kwartał 2012 roku był okresem wzmożonej aktywności biznesowej w kierunku zwiększenia udziału 

Spółki na polskim rynku internetowej wymiany walut. Najważniejszymi wydarzeniami związanymi z 

rozwojem platformy było podpisanie umów z kolejnymi bankami w Polsce, BNP Paribas i Bank BPH. 

Łącznie platforma transakcyjna Trejdoo.com obsługuje przelewy już z 16 bankami i realizuje transakcje w 

14 walutach. Żaden z konkurencyjnych serwisów społecznościowej wymiany walut jak również typowych 



kantorów on-line nie współpracuje z aż tak dużą liczbą banków i nie oferuje tak szerokiego wachlarza 

walut.  

Kolejnym ważnym krokiem na platformie transakcyjnej Trejdoo.com było uruchomienie w III kwartale 

2012 roku programu partnerskiego, który umożliwia użytkownikom generowanie dochodów z tytułu 

transakcji realizowanych na platformie przez osoby polecone.  

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2012 z dnia 28 sierpnia 2012r. została podpisana umowa o 

dofinansowanie z Regionalną Instytucją Finansującą Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 

ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Umowa i dofinansowanie realizowana są w 

ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B” dla projektu „Integracja 

systemów informatycznych w celu elektronicznej kooperacji w zakresie wymiany walut i rachunku 

powierniczego Escrow”. W ramach realizowanego projektu, szczególny nacisk jest położony na 

bezpieczeństwo obsługi transakcji poprzez wdrożenie podpisu elektronicznego oraz elektronicznego 

obiegu dokumentów pomiędzy systemami informatycznymi Spółki i klientów biznesowych. Łączna kwota 

dofinansowania w ramach realizowanego projektu wynosi 503 018,00 PLN.  

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w III kwartale Spółka osiągnęła rekordowe dotychczas przychody 

wynoszące 175 tys. PLN co stanowi wzrost 316 % w stosunku do poprzedniego kwartału. Związane jest 

to bezpośrednio ze wzrostem ilości klientów oraz dynamicznym zwiększaniem się wolumenów transakcji 

realizowanych na platformie transakcyjnej Trejdoo.com.   

Jednocześnie kontynuowana jest strategia ekspansji spółki Igoria Trade na rynki zagraniczne. Obecnie 

Igoria Trade negocjuje warunki umów z kolejnymi zagranicznymi bankami, aby zapewnić konkurencyjne 

usługi transferu środków i wymiany walut dla klientów z innych krajach. Trwają również rozmowy 

z partnerami zagranicznymi o podjęciu wzajemnej współpracy partnerskiej. 

4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz 

Zgodnie z upublicznionym dokumentem informacyjnym Spółki z dnia 30 listopada 2011 roku, Spółka 

utrzymuje, iż obroty miesięczne na platformie transakcyjnej Trejdoo.com przekroczą 50 mln złotych i 

będzie korzystać z niej 45 tys. klientów indywidualnych i biznesowych. Zarząd Spółki podtrzymuje 

realizację założonych i opublikowanych prognoz finansowych.  

  



5. Przewidywany rozwój Spółki 

Spółka konsekwentnie dąży do powiększania liczby klientów na rynku polskim oraz ekspansji na kolejne 

rynki zagraniczne. W odpowiedzi na potrzeby coraz większej liczby klientów Spółka planuje otwarcie 

rachunków bankowych w kolejnych bankach w Polsce.  

Swoją działalność spółka planuje rozwijać – poza Polską w Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Rumunii, Czechach, 

Danii, Szwecji, Finlandii oraz Norwegii. Trwają zaawansowane rozmowy zarówno z potencjalnymi 

partnerami, jak i instytucjami finansowymi w tych krajach. 

 

6. Informacje na temat aktywności podejmowanej przez Zarząd 

Aktywność podejmowana przez Zarząd w III kwartale 2012 r. koncentrowała się wokół zapewnienia 

najwyższej jakości usług klientom platformy Trejdoo.com. W tym celu podpisane zostały umowy na 

otwarcie rachunków bankowych w kolejnych bankach w Polsce i rozpoczęte rozmowy o współpracy z 

zagranicznymi instytucjami finansowymi. Spółka stale pracuje nad wdrażaniem kolejnych usług na 

platformie Trejdoo.com – począwszy od października 2012 roku można za jej pośrednictwem wymieniać 

aż 14 walut. Większość konkurencyjnych serwisów koncentruje się na wymianie tylko czterech walut: 

dolara amerykańskiego, franka szwajcarskiego, funta brytyjskiego oraz euro. Od października 2012 roku 

użytkownicy Trejdoo.com, oprócz tych czterech walut mogą wymieniać również m.in. dolary australijskie i 

kanadyjskie, waluty państw skandynawskich oraz Europy Środkowej, tj. EUR, USD, CHF, GBP, SEK, 

NOK, DKK, CZK, HUF, AUD, CAD, RUB, TRY i PLN. Wdrożenie kolejnych usług na platformie oraz 

podpisanie kolejnych umów z bankami krajowymi i zagranicznymi planowane jest na IV kwartał 2012 

roku.  

Zostały rozpoczęte prace w związku z realizacją umowy o dofinansowanie w ramach działania 8.2 

„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B” dla projektu „Integracja systemów informatycznych 

w celu elektronicznej kooperacji w zakresie wymiany walut i rachunku powierniczego Escrow”. Prace 

obejmują przygotowanie infrastruktury technicznej oraz związane są z wytworzeniem oprogramowania i 

integracją z platformą transakcyjną Trejdoo.com.   

7. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej 

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu obowiązujących Emitenta przepisów o 

rachunkowości. 

 

 

Wojciech Kuliński 

 

Prezes Zarządu 


