
Pytanie 1 Były komunikaty podane przez spółkę odnośnie rozpoczęcia negocjacji. Mija 
miesiąc, czy będzie coś dalej w tej sprawie? 
 
Odpowiedź 1 Zgodnie z informacjami przekazanymi raportem ESPI nr 3/2017 z dnia 28 lipca 
2017 oraz raportem ESPI nr 4/2017 z dnia 03 sierpnia 2017 o zawarciu prawnie wiążącej 
umowy lub o zakończeniu negocjacji dotyczących umowy w inny sposób Emitent poinformuje 
odrębnym raportem. Na chwilę obecną negocjacje nadal trwają. 
 
Pytanie 2.  Odnośnie przedłożonych informacji w Dokumencie Informacyjnym: 
  
 str 74 DI : "...Przykładem takich rozwiązań są uruchomione na dzień Dokumentu 
Informacyjnego platformy EraCoin, Brand Sabbath oraz przygotowana do uruchomienia w 
trzecim kwartale 2017 roku platforma Sorry Coach..." 
  
co z EraCoin i Sorry Coach? 
 
Odpowiedź 2 Zgodnie z informacjami zawartymi w Dokumencie Informacyjnym platforma 
EraCoin jest uruchomiona w trybie beta (informacja zawarta na str 76 i 81 DI). Sukcesywnie 
zwiększana jest grupa użytkowników, co w znacznym stopniu ma przyczynić się do 
optymalizacji procesów i doboru wykorzystywanych funkcjonalności.  Termin udostępnienia 
platformy szerszej grupie odbiorców uzależniony jest od uzupełnienia produktu o 
funkcjonalność „giełda eracoin”.  
O produkcyjnym uruchomieniu platformy Sorry Coach Zarząd Spółki poinformuje odrębnym 
raportem ESPI  
  
Pytanie 3 Odnośnie przedłożonych informacji w Dokumencie Informacyjnym: 
 str 76 i 81 DI: "...Platforma EraCoin została uruchomiona w trybie beta dla wybranych 
użytkowników i nie generuje przychodów. Na dzień sporządzenia Dokumentu 
Informacyjnego zaproszono do testów 76 użytkowników 

Liczba użytkowników Era coin 2Q – 150, 3Q- 500, 4Q - 1000 

Co z uruchomieniem rzeczywistym EraCoin i liczbą użytkowników podaną w DI 

Odpowiedz 3 Zarząd Spółki podejmuje wszelkie działania mające na celu osiągnięcie 
prognozowanych parametrów dla wszystkich platform. Wszelkie kluczowe parametry 
osiągane przez Spółkę i mogące mieć wpływ na osiągane wyniki finansowe Emitenta oraz 
wpisujące się w strategię rozwoju Emitenta (np. uruchomienie giełdy Eracoin) będą na 
bieżąco publikowane raportami ESPI bądź na profilu FB 
 
Pytanie 4 Odnośnie przedłożonych informacji w Dokumencie Informacyjnym "...Na dzień 
sporządzenia Dokumentu Informacyjnego platformy TheAhoy i Brand Sabbath skupiają 
blisko 5.000 podmiotów. Spółka obserwuje dynamiczny przyrost użytkowników. Emitent 
planuje, iż do końca 2017 roku uda jej się przywiązać do platform około 50.000 nowych 
klientów. Dodatkowo Spółka planuje uruchomić w III kwartale 2017 roku serwis Sorry 
Coach..." 
Co z nowymi klientami i założeniami w DI ? 



 
Odpowiedz 4 Zarząd Spółki podejmuje wszelkie działania mające na celu osiągnięcie 
prognozowanych parametrów dla wszystkich platform. Wszelkie kluczowe parametry 
osiągane przez Spółkę i mogące mieć wpływ na osiągane wyniki finansowe Emitenta oraz 
wpisujące się w strategię rozwoju Emitenta (np. uruchomienie giełdy Eracoin) będą na 
bieżąco publikowane raportami ESPI bądź na profilu FB 
 
  
Pytanie 5 Czy spółka oprócz medialnych informacji poprze je stosownymi oficjalnymi 
komunikatami jak np. "ruszy giełda Eracoin"? 
 
 
Spółka prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby jej akcjonariuszy 
i inwestorów. Zakres informacji przekazywanych przez Spółkę jest w znacznym stopniu 
określony obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi, w tym w szczególności ustawą z 
dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi , ustawą z dnia 29 lipca 2005 
roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu, Rozporządzeniem MAR oraz Regulaminem ASO.  
 
Wszelkie działania podejmowane przez Zarząd dotyczące rozwoju Spółki i mogące mieć 
wpływ na osiągane wyniki finansowe Emitenta oraz wpisujące się w strategię rozwoju 
Emitenta (np. uruchomienie giełdy Eracoin) będą na bieżąco publikowane raportami ESPI. 
 
 
Pytanie 6 Eracoin - Czy jest możliwość, aby spółka na swojej stronie lub w wiadomości 
publicznej podała datę, kiedy użytkownicy będą mogli pobrać aplikację ? 
 
Odpowiedź 6– Termin udostępnienia aplikacji dla szerszej grupy odbiorców jest uzależniony 
od terminu uruchomienia giełdy eracoin. Termin udostępnienia aplikacji eracoin zostanie 
podany do publicznej wiadomości na stronie lub profilu FB 
  
Pytanie 7 Kiedy zostanie uruchomiona giełda eracoin i czy wpłynie na wyniki w 2017? 
 
Odpowiedź 7 aktualnie trwają negocjacje związane z budową funkcjonalności „giełda 
eracoin”. Wszelkie działania podejmowane przez Zarząd dotyczące rozwoju Spółki i mogące 
mieć wpływ na osiągane wyniki finansowe Emitenta oraz wpisujące się w strategię rozwoju 
Emitenta (np. uruchomienie giełdy Eracoin) będą na bieżąco publikowane raportami ESPI. 
 
 
 


