
 

  

 

 
 

Szanowni Państwo, 

 

2016 rok był dla nas pierwszym, pełnym rokiem funkcjonowania po zakończeniu procesu 

porządkowania struktury produktowej, którą zakończyliśmy w 2015 roku. Do finalnych rezultatów 

tych zmian należy zaliczyć przeniesienie działalności operacyjnej z poziomu LARQ do wydzielonych 

spółek portfelowych, rezygnację z realizacji części projektów oraz wzmocnienie zespołu o nowych, 

kluczowych menadżerów.  

 

Głównym celem wspomnianych zmian było zapewnienie pełnej koncentracji całej Organizacji na 

inicjatywach najbardziej perspektywicznych z punktu widzenia budowy wartości aktywów dla 

naszych Akcjonariuszy. W mojej ocenie cel ten udało się nam zrealizować w całej rozciągłości. 

Myślę, że dobrym i zobiektywizowanym  miernikiem takiej oceny jest fakt, iż w 2016 roku wszystkie 

nasze kluczowe spółki portfelowe rozwijały się bardzo dynamicznie, notując dwu i trzycyfrowe 

wzrosty sprzedaży.  

 

W naszym portfelu posiadamy aktywa, które nie tylko chwilowo dynamicznie budują swoją 

wartość, ale takie, które posiadają wieloletni potencjał wzrostu wartości. Dobrą tego ilustracją jest 

nasza największa spółka portfelowa Nextbike Polska, lider w segmencie zautomatyzowanych 

miejskich systemów rowerowych. Spółka ta przez cały raportowany okres kontynuowała 

umacnianie swojej pozycji na krajowym rynku poprzez wygrywanie kolejnych przetargów  

i dostarczanie polskim miastom coraz większej liczby rowerów, które stanowią nie tylko atrakcję 

rekreacyjną, ale przede wszystkim zdrowe i ekologiczne uzupełnienie miejskich systemów 

transportu publicznego.  

 

W minionym roku flota rowerów dostarczonych i obsługiwanych przez Nextbike Polska zwiększyła 

się z 5 tys. do prawie 8 tys. rowerów. Biorąc pod uwagę kolejne przetargi wygrane przez naszą 

spółkę, w tym przetarg na realizację największego w tej części Europy systemu rowerowego, 

warszawskiego Veturilo oraz rosnące wpływy ze źródeł prywatnych, m.in. sprzedaży powierzchni 

reklamowych i stacji sponsorskich, oczekujemy kolejnego roku dynamicznego rozwoju tej spółki 

portfelowej.  

 

Nasz sukces rynkowy będzie możliwy dzięki bliskiej współpracy z naszymi partnerami biznesowymi 

takimi jak Benefit Systems oraz Citibank. Ta współpraca i obopólne korzyści, dają nam wiele 

optymizmu co do perspektyw rozwoju Nextbike Polska w przyszłości. Ważne jest również to, że 

nasz optymizm podzieliło także kilkunastu profesjonalnych inwestorów, którzy wzięli udział  

w transakcji pre-IPO, sfinalizowanej przez nas w grudniu minionego roku. 

 

Druga nasza kluczowa spółka portfelowa to Brand24, właściciel autorskiego narzędzia do 

monitoringu treści w internecie, sprzedawanego na całym świecie w modelu SaaS. Firma ma za 
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sobą kolejny rok dynamicznego wzrostu przychodów, sięgającego rzędu 70% r/r. Osiągnięcie takiej 

dynamiki było możliwe nie tylko dzięki wytężonej pracy Zarządu spółki i całego jej zespołu, a także 

dzięki środkom pozyskanym od funduszu venture capital Inovo oraz unikalnemu doświadczeniu 

założycieli i kluczowych menadżerów spółki LiveChat, którzy dołączyli do akcjonariatu Brand24 na 

początku 2016 roku. Brand24 rozpoczyna 2017 rok z portfelem ponad półtora tysiąca aktywnych 

klientów i ambicją utrzymania tempa rozwoju w kolejnym okresie.  

 

Trzecim z głównych aktywów LARQ jest spółka Synergic – lider polskiego rynku niestandardowych 

nośników reklamy zewnętrznej. W minionym roku Synergic systematycznie zwiększał 

powierzchnię reklamową, dostępną do sprzedaży w wybranych, wysokomarżowych segmentach 

rynku. Dzięki temu, spółka na stabilnym rynku reklamy spółka zanotowała wzrost przychodów 

przekraczający 20% r/r, i co najważniejsze, utrzymując przy tym wysoki poziom rentowności.  

 

W 2017 roku oczekujemy podobnej dynamiki wzrostu spółki Synergic. U podstaw takich oczekiwań 

jest poszerzenie jej oferty produktowej o nośniki wielkoformatowe przy autostradach oraz  

o emisję reklamy w sieciach bankomatów.  

 

Z perspektywy LARQ, rok 2016 był okresem kolejnych zmian w strukturze organizacyjnej 

związanych z przeniesieniem naszych kluczowych aktywów do LARQ Growth Fund I FIZ. Miniony 

rok był też rokiem, w którym złożyliśmy naszym Akcjonariuszom konkretną obietnicę poprawy 

naszych wyników. W marcu ubiegłego roku opublikowaliśmy prognozę wyników Grupy 

Kapitałowej LARQ. Wyniki osiągane przez nasze spółki portfelowe były na tyle dobre, że  

w listopadzie 2016 roku zdecydowaliśmy się na znaczące podniesienie naszej prognozy. Dziś,  

w dniu publikacji naszych sprawozdań finansowych, z satysfakcją mogę potwierdzić realizację 

naszych prognoz i obietnicy złożonej naszym Akcjonariuszom. 

 

Bardzo dziękuję naszym Akcjonariuszom za zaufanie oraz wsparcie dla naszych działań  

a wszystkim osobom, które pracują w naszych spółkach za ich codzienne zaangażowanie w bieżącą 

pracę i realizację naszej wizji rozwoju.  

 

Wierzę, że mamy przed sobą kolejny rok szybkiego wzrostu wartości naszych aktywów. Jestem 

przekonany, że ten rok przyniesie nam wszystkim wiele satysfakcji z wyników osiągniętych przez 

LARQ S.A. i wszystkie jej spółki portfelowe. 

 

 

Z poważaniem, 

dr Krzysztof Przybyłowski 

 


