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Flash Note
 

K2 Holding 
Podsumowanie konferencji z zarządem 
#Umowa dotycząca PerfectBot 

- Fundusze VC Tar Heel Capital Pathfinder oraz KnowledgeHub Starter zobowiązały się do 

inwestycji kapitałowej w łącznej kwocie 2,5mln PLN w wyniku objęcia nowych akcji w 

podwyższonym kapitale zakładowym; 

- Fundusze korzystają z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; 

- Całkowita kwota inwestycji K2 w spółkę po podwyższeniu kapitału będzie wynosić ponad 3mln 

PLN; 

- W wyniku podwyższenia kapitału PerfectBot struktura kapitałowa spółki będzie się przedstawiać 

następująco: K2 - 50% udziałów, fundusze VC 15,1% udziałów, założyciele łącznie 34,9% 

udziałów (odpowiednio 212, 64 oraz 148 udziałów); 

- W sierpniu sprzedaż udziałów przez K2 Holding do współzałożycieli po wartości nominalnej; 

- W transakcji podniesienia kapitału we wrześniu K2 Holding wniósł 1,7mln PLN, ale w zamian za 

spłatę podobnej wysokości zadłużenia od PerfectBot; łącznie inwestycja K2 Holding w PerfectBot 

jak dotąd wyniosła około 3mln PLN, wobec implikowanej z transakcji wyceny udziałów w 

wysokości 8,3mln PLN. 

#Fabrity 

- Na wzrost w Fabrity wpłynęło: 1) rozszerzenie współpracy z dotychczasowymi klientami, 2) nowo 

pozyskani klienci, 3) ekspansja na nowe obszary biznesowe; 

- Presja na skokowy wzrost wynagrodzeń obecnie istotnie maleje; 

- Wydatki na FastApp to około 150 tys. kwartalnie, a obecnie sprzedaż licencji tej platformy 

przekracza już 200 tys. PLN kwartalnie, platforma nadal w fazie rozwoju, od początku przyszłego 

roku komercjalizacja przyspieszy. 

#PerfectBot 

- Miesięczny przychód powtarzalny w lipcu po raz pierwszy przekroczył 100 tys. PLN (rok 

wcześniej w lipcu niecałe 60 tys. PLN); 

- Spółka zakończyła prace usprawniające platformę pod kątem ekspansji zagranicznej (m.in. 

edytor). 

#Marketing 

- Oba biznesy będące przedmiotem przeglądu opcji strategicznych zatrudniają 89 osób; 

- Spółka jest dopiero w początkowej fazie przeglądu; 

- Obecnie bez PeferectBot roczny wynik operacyjny biznesu marketingu jest zbliżony do 2mln 

PLN. 

#Perspektywa 

- Trzeci kwartał słabszy niż oczekiwania spółki, bardziej optymistyczne perspektywy jeśli chodzi o 

całe drugie półrocze; 

- W najbliższym czasie spółka chce skupić się na rozwoju segmentu softwarowego; 

- W planach jest aktualizacja strategii w IV kwartale 2022 roku, ale nie jest wykluczone 

przesunięcie tego terminu; 

- W segmencie marketingowym spółka ma skupić się na rozwoju PerfectBota. 

 
 

Komentarz: Lekko in minus można interpretować słabszy outlook na najbliższy kwartał, jednak przypominamy o 

bardzo wysokiej dynamice w Fabrity w 2Q – skala biznesu software nie jest jeszcze na tyle duża, żeby unikać dużych 

wahań z kwartału na kwartał, lepiej analizować np. wynik za ostatnie 4 kwartały (EBIT 5,4mln PLN w Fabrity). 

Jednocześnie Zarząd zwracał uwagę na lepsze perspektywy w ostatnim kwartale roku. Jeśli chodzi o przyszły rok 

sądzimy, że spółka może wygenerować około 6-7mln PLN zysku operacyjnego w software, natomiast biznes 

marketingu bez PerfectBot może wygenerować 1-3mln PLN (szeroki przedział, zależnie od koniunktury w branży i 

pozyskiwania nowych kontraktów). Kapitalizacja spółki zbliżona jest obecnie do 70mln PLN, przy czym na koniec 

roku gotówka netto, bez uwzględniania skupu akcji, może wynosić około 20mln PLN, co daje 50mln PLN kapitalizacji 

skor. o gotówkę wobec około 6mln PLN powtarzalnego zysku netto, a więc dość atrakcyjny wskaźnik P/E 

skorygowany o gotówkę istotnie poniżej 10x. Dominik Niszcz 
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Disclaimer 
 
Dokument został sporządzony przez Trigon Dom Maklerski S.A. („Dom Maklerski”) odpłatnie, na zlecenie Giełdy Papierów Wartościowych S.A. („GPW”), na podstawie 
Umowy o świadczenie usług przygotowania usług przygotowania raportów analitycznych („Umowa”). Dom Maklerski podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 
Dokument może podlegać dystrybucji do szerokiego kręgu odbiorców (na stronie www Domu Maklerskiego lub poprzez przekazanie go do dyspozycji podmiotom mogącym 
go w wybranym przez siebie zakresie cytować w mediach, lub też w inny sposób). Dokument nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego 
Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych 
standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub 
sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów („Rozporządzenie”). W ocenie Domu Maklerskiego 
Dokument został sporządzony obiektywnie, z zachowaniem należytej staranności oraz z wykluczeniem wpływu ewentualnego konfliktu interesów. Szczegółowe informacje 
odnośnie polityki zarządzania konfliktem interesów znajdują się na stronie www.trigon.pl. Ewentualne powstałe pomimo tego niezgodności informacji podanych w 
Dokumencie ze stanem faktycznym lub błędne oceny Domu Maklerskiego nie stanowią podstawy odpowiedzialności Domu Maklerskiego. W szczególności Dom Maklerski 
nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w Dokumencie.  
Dokument nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej 
sytuacji danego inwestora, wobec czego wnioski wynikające z Dokumentu mogą okazać się nieodpowiednie dla danego inwestora.  
Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki informacje podane w Dokumencie zostaną wykorzystane. Przedstawiane dane historyczne odnoszą się do 
przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Przedstawione dane odnoszące się do przyszłości mogą okazać się 
błędne, stanowią wyraz ocen osób wypowiadających się w imieniu podmiotu, którego dotyczy raport lub wynik oceny własnej Domu Maklerskiego.  
Posługując się informacjami lub wnioskami podanymi w Dokumencie nie należy rezygnować z: przeprowadzenia niezależnej oceny podawanych informacji i uwzględnienia 
informacji innych niż przedstawione; weryfikacji we własnym zakresie podawanych danych oraz oceny ryzyka związanego z podejmowaniem decyzji na podstawie 
Dokumentu; rozważenia skorzystania z usług niezależnego analityka, doradcy inwestycyjnego lub innych osób posiadających specjalistyczną wiedzę.  
O ile Dokument nie wskazuje inaczej, informacji w nim zawartych nie należy traktować jako autoryzowanych lub zatwierdzonych przez podmiot, którego dotyczy, a wnioski i 
opinie w nim zawarte są wyłącznie opiniami i wnioskami Domu Maklerskiego. Dom Maklerski zwraca szczególną uwagę na liczne czynniki ryzyka związane z inwestycją w 
instrumenty finansowe. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z wysokim ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.  
Przyjmuje się, że każda osoba (jednostka organizacyjna), która niniejszy dokument pobiera, przyjmuje lub wyraża zgodę na treść wszelkich powyższych zastrzeżeń. 
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