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>Blisko 50% wzrost zysku netto w Q2_

>Przychody_ >Skorygowana EBITDA_ >Zysk netto_
mln PLN mln PLN przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej w mln PLN

52,9

68,3

Q2 2020 Q2 2021

14,3

18,6

Q2 2020 Q2 2021

5,7

8,4

Q2 2020 Q2 2021

 29% r/r  30% r/r  47% r/r
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>260 tys. klientów_

Wspieramy firmy w cyfryzacji i rozwoju działalności 
i sprzedaży online. Oferujemy szerokie portfolio usług 
automatyzujących procesy biznesowe.

Certyfikaty SSL

Domeny Viber

SMS / Mobile

E-mail

Notyfikacje 

push

RCS

Hosting

Hosting CPaaS Telekomunikacja 

VoIP

Internet + TV

Infrastruktura 

dla Grupy

SaaS

E-sklep

Marketing 

automation

Software dla 

hoteli 

Platformy SaaS
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>Organiczny wzrost przychodów i zysków_

[tys. PLN] Q2 2020 Q2 2021 Zmiana

Przychody ze sprzedaży 52 928 68 276 29%

EBIT 10 068 13 746 37%

Skorygowana EBITDA* 14 280 18 574 30%

Zysk netto dla akcjonariuszy 

jednostki dominującej
5 742 8 430 47%

Wysoki wzrost przychodów i zysków

Wyłącznie organiczny wzrost 

w cyber_Folks

Wyraźny wzrost organiczny Vercom

wsparty akwizycją ProfiSMS

Dynamiczny wzrost zysku netto

*z uwzględnieniem MSSF16, ale bez uwzględnienia kosztów transakcyjnych

>Skorygowana EBITDA*_

6,2

10,8

14,3

18,6

Q2 2018 Q2 2019 Q2 2020 Q2 2021

mln PLN
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>CPaaS – dynamiczny wzrost 
organiczny napędzany 
wzrostem e-commerce_
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27,4

39,7

Q2 2020 Q2 2021

 45% r/r

>Przychody_

5,8

8,8

Q2 2020 Q2 2021

 51% r/r

>EBITDA_

Dynamiczny wzrost przychodów to efekt wzrostu 

sprzedaży do dotychczasowych klientów, wzrostu 

wykorzystania usług, pozyskania nowych klientów 

oraz akwizycji ProfiSMS

Wysoki wskaźnik wzrostu sprzedaży do 

istniejących klientów

NER LTM Q2 2021 = 114%

Poprawa marżowości w wyniku aktywnych działań 

zwiększających wykorzystanie kanałów wyżej 

marżowych, lecz tańszych dla klienta (push, mail).

Udane IPO i debiut na GPW. Pozyskanie środków 

na międzynarodowy rozwój

mln PLN mln PLN

>Vercom – CPaaS_
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>Przychody_
mln PLN

>Vercom – 27,5% organicznego wzrostu marży brutto_

27,4

39,7

8,8

3,5
4,4

Q2 2020 ProfiSMS
Q2 2020

Wzrost
organiczny

Q2 2021 Freshmail +
PushPushGo

>Marża brutto_
mln PLN

7,8

11,7

1,3

2,5

Q2 2020 ProfiSMS
Q2 2020

Wzrost
organiczny

Q2 2021
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>Liczba klientów_
mln PLN

>Vercom – Podwojenie liczby klientów r/r_

8 443

11 774

2 529
802

6 650

Q2 2020 ProfiSMS
Q2 2020

Wzrost
organiczny

Q2 2021 Freshmail +
PushPushGo

Podwojenie liczby klientów r/r (wraz z przejęciem 

Frashmail i PushPushGO)

Znaczące zmniejszenie koncentracji klientów

TOP10 klientów wygenerowało LTM Q2 2021 

(vs. LTM Q1 2021):

27,1% przychodów (32%)

7,1% marży brutto (12%)
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Skalowanie współpracy - rosnąca liczba komunikatów napędzana rosnącą 

skalą działalności klienta

Możliwość udziału w ekspansji zagranicznej klientów, 

wspólne wejście na nowe rynki

Transfer nowych rozwiązań wśród całej bazy klientów

Rozszerzenie zakresu współpracy z klientami – dosprzedaż usług 

komunikacji w kolejnych obszarach biznesowych

Cross-sell – dodawanie nowych kanałów komunikacji

Optymalizacja kosztów klienta i wzrost rentowności Grupy

>Skalowalny rozwój z klientem_
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Przejęcie ProfiSMS to pierwszy krok w ekspansji zagranicznej

Planowane kolejne przejęcia oraz organiczny rozwój międzynarodowy –

finansowane dzięki kapitałowi pozyskanemu w IPO (ok. 170 mln zł netto) oraz 

finansowaniu bankowemu (planowane ok. 80 mln zł)

Lider czeskiego rynku komunikacji SMS

Działalność na Słowacji i w Austrii

35,7 mln zł – wartość transakcji pomniejszona o środki pieniężne w spółce

Znaczący potencjał cross-sell usług wyżej marżowych jak push i e-mail

>Wejście na nowe rynki_
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>Freshmail_

>PushPushGo_

25,0 mln zł 

– wartość transakcji

6,5 tys. 

- klientów

Lider rynku e-mail 

marketingu w Polsce

9,4 mln zł 

– wartość transakcji

150

- klientów

Nowoczesne rozwiązania 

WebPush

67,4% - aktualny udział

2 opcje zakupu -> do 100% udziałów

100% udziału

>Nowe inwestycje w Q3 2021_
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>Zakończony proces rebrandingu 
cyber_Folks w Polsce_
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>cyber_Folks – hosting_

22,4
24,6

Q2 2020 Q2 2021

 10% r/r

>Przychody_

7,2

10,2

Q2 2020 Q2 2021

 42% r/r

>EBITDA_
Wyłącznie organiczne działania na obecnej 

bazie klientów, optymalizacja oferty i 

dosprzedaż usług.

Przeformatowanie bazy klientów –

rotacja klientów i pozyskiwanie nowych 

klientów o wyższym potencjale wzrostu, 

w szczególności z branży e-commerce.

Mniej klientów na proste usługi.

W efekcie obserwowany wzrost ARPU, 

a przede wszystkim ponadprzeciętny 

wzrost EBITDA

mln PLN mln PLN
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>Konsekwentny wzrost ARPU_

234
255

278

2Q 2019 2Q 2020 2Q 2021

>Hosting_ >Domeny_

66
69

72

2Q 2019 2Q 2020 2Q 2021

Przeformatowanie bazy klientów – mniej klientów, ale o zdecydowanie 

wyższym potencjale wzrostu

Wysoki poziom jakości obsługi i satysfakcji klientów:

Stabilny poziom wskaźnika NPS i First Time Response

Stabilny churn, lepszy od średniej na rynku (hosting 17,4%, domeny 26,9%)
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>Koncentracja na e-commerce_

Prawie 40 tys. sklepów korzystających z usług cyber_Folks

Inwestycja w SellIntegro: 21,5 mln zł za 33,5%

Opcja na większościowy udział

75 80 94 101
225

380 446

687

1 102

1 425

Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021

Kwartalne przychody Sellintegro [tys. zł]

SellIntegro udostępnia w modelu SaaS narzędzia służące do automatyzacji 

i masowej integracji systemów e-commerce z systemami księgowymi, 

magazynowymi, logistycznymi, finansowymi. 

SellIntegro jest czołowym dostawcą integracji 

systemów biznesowych z e-commerce w Polsce. 
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>Ekspozycja na 
korzystne trendy 
e-commerce 
w modelu SaaS_



- 17 - WSPARCIE (Z) KAŻDEJ STRONY

>Profitroom_

2,3

4,2

1,632)

Q2 2020 Q2 2021

5,5

9,0

Q2 2020 Q2 2021

 64% r/r

>Przychody1)_
mln PLN

 84% r/r

>EBITDA1)_
mln PLN

1,5

3,2

1,322)

Q2 2020 Q2 2021

 118% r/r

>Zysk netto1)_
mln PLN

1) Skonsolidowane dane Profitroom, obejmują również niemiecką spółkę zależną. W Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym pokazane są dane jednostkowe Profitroom jako jednostki stowarzyszonej.

2) Wynik EBITDA i zysk netto skorygowany o umorzenie dotacji z PFR w wysokości 1,63 mln zł, wpływ na zysk netto w wysokości 1,32 mln zł. Wzrost r/r dla wartości skorygowanych o nie uwzględniających umorzenia dotacji.  
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>Dynamiczny rozwój Profitroom_

Aktywna analiza rynku i wstępne rozmowy w zakresie akwizycji

Rozwój w szczególności  w krajach DACH, Hiszpania / LATAM, kraje nordyckie 

oraz Wielka Brytania i kraje anglojęzyczne z całego świata

Preferencja podmiotów operujących w segmencie hoteli turystycznych 

i wypoczynkowych, który charakteryzuje się największym potencjałem, działające 

w modelu SaaS lub posiadające lokalną rozpoznawalność i bazę klientów

Rozwój działów sprzedaży na nowych rynkach, pozyskanie nowych specjalistów

Pozyskanie kilkudziesięciu nowych klientów w H1 2021
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>Pozycja rynkowa_

Profitroom to e-commerce dla hoteli

Narzędzie umożliwia hotelom prowadzenie sprzedaży 

online oraz oferuje szereg usług dodatkowych

0

20

40

60

80

100

120

140

s
ty

.1
9

lu
t.
1

9

m
a

r.
1

9

k
w

i.
1

9

m
a

j.
1

9

c
z
e

.1
9

lip
.1

9

s
ie

.1
9

w
rz

.1
9

p
a
ź
.1

9

lis
.1

9

g
ru

.1
9

s
ty

.2
0

lu
t.
2

0

m
a

r.
2

0

k
w

i.
2

0

m
a

j.
2

0

c
z
e

.2
0

lip
.2

0

s
ie

.2
0

w
rz

.2
0

p
a
ź
.2

0

lis
.2

0

g
ru

.2
0

s
ty

.2
1

lu
t.
2

1

m
a

r.
2

1

k
w

i.
2

1

m
a

j.
2

1

c
z
e

.2
1

lip
.2

1

M
ili

o
n

y

2020 449,3 mln zł -6% r/r 35,4 mld USD -63% r/r

Q1 2021 107,1 mln zł -3% r/r 11,9 mld USD -4% r/r

Q2 2021 240,5 mln zł +147% r/r 22,0 mld USD +852% r/r

Lipiec 

2021
125,2 mln zł +52% r/r

Lipiec 2021 – rekordowy miesiąc w historii Profitroom

Zdecydowany lider polskiego rynku

Intensywnie rozwijana sprzedaż zagraniczna
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>Outlook 2021_

cyber_Folks

Rozwój marki cyber_Folks

Wyjście poza schemat firmy 

hostingowej, w kierunku dostarczania 

dodatkowej wartości dla klienta 

Specjalizacja w obszarze e-commerce

Integracja platform CRM

Vercom

Budowa skali działalności w oparciu 

o działania organiczne oraz akwizycje. 

Wykorzystanie środków z IPO

Dynamiczny wzrost organiczny 

napędzany wzrostem e-commerce

Sprzyjający trend automatyzacji i 

cyfryzacji życia gospodarczego

Nowe kanały komunikacji

SaaS

Ekspozycja na rosnący e-commerce

Kontynuacja wzrostu przychodów na 

poziomie 40-50% r/r

Umiędzynarodowienie działalności

Docelowe nabycie większościowych 

udziałów we wszystkich jednostkach 

stowarzyszonych i konsolidacja metodą 

pełną



>Naszą ambicją jest 

zostać największym 

graczem w CEE_



>Kontakt_

Relacje inwestorskie i media 
Mateusz Paradowski

r22@innervalue.pl

+48 516 089 279


