Szanowni Paostwo,
Przeglądając wpisy na różnych portalach myślę, że wiele pretensji do mojej osoby i niezadowolenia
z przedstawionej propozycji emisji wynika z braku znajomości i zrozumienia historii oraz aktualnej sytuacji
spółki. Obserwuję, że najwięcej uwag mają osoby, które najmniej znają temat. W dośd długim wpisie poniżej
postaram się odnieśd do niektórych uwag, przedstawid fakty i dane (informacje publicznie dostępne), które
może niektórym pomogą zrozumied moją propozycję.
----Użytkownik_1_ Portalanaliz.pl [20 lut 2020, 10:19]
„Ja tutaj widzę podejście: inwestorzy są fajni jak dają kasę ale w drugą stronę to już trochę boli”
----Sprawdźmy fakty.
Ile wpłacili inwestorzy?
Jedyne środki jakie inwestorzy kiedykolwiek wpłacili do EXA to było IPO w 2012 roku.
Emisja 450 tys. akcji, cena emisyjna 0,90 zł. Z tego w gotówce do spółki wpłynęło 236 tys. zł (można
sprawdzid w bilansie za 2012).
Ile wpłacili założyciele?
100 tys. zł na początek przy założeniu spółki w 2011 roku + od 2011 do teraz inwestowali w spółkę swoją
pracę i zaangażowanie (głównie jeden z akcjonariuszy będący jednocześnie aktualnym prezesem zarządu),
o łącznej wartości, którą można oszacowad na 2-3 mln zł (szerzej opisane poniżej w ”inwestowanie pracy”).
Czyli inwestorzy przez ostatnie 9 lat włożyli do spółki 0,236 mln zł, a założyciele (w tym głównie jeden
z akcjonariuszy będący jednocześnie aktualnym prezesem zarządu) ok 10x więcej. Więc czy faktycznie
„inwestorzy są fajni jak dają kasę ale w drugą stronę to już trochę boli?” – jak wynika z jednego postu, czy
może jednak zupełnie odwrotnie – zarząd jest fajny jak pracuje za minimum ustawowe, ale jak się upomni
o adekwatne korzyści to już inwestorów mocno boli?
Inwestowanie pracy
Na czym polegało inwestowanie pracy i ile jest warte?
Wiem, że to temat wzbudzający duże kontrowersje i można tę wartośd liczyd na wiele sposobów.
Można sprawdzid ile średnio kosztują członkowie zarządu w niedużych spółkach giełdowych, wynagrodzenie
na poziomie 20-25 tys. brutto/miesięcznie (14-17 tys. netto/m-c) nie jest niczym nadzwyczajnym, przy czym
bardzo rzadko zdarza się, że zarząd jest 1 osobowy. Zazwyczaj są to zarządy 2-3 osobowe lub mniejszy zarząd,
wspierany prokurentem / dyrektorami (koszty podobne).
Ale koszty zarządu spółki to nie tylko wynagrodzenie prezesa i członków zarządu. Normalnością są również
narzędzia, czyli reprezentacyjne samochody, sekretariat, przyzwoite biura, koszty podróży służbowych, inne
koszty reprezentacyjne, itd. Mało w której spółce, szczególnie generującej zyski przez kilka lat, znajdziecie
łączne koszty zarządu na kwotę mniejszą niż kilkaset tysięcy rocznie, a często są to kwoty znacznie większe,
nawet w małych spółkach.
Jak to wyglądało w EXA?
Przykładowo ja (obecny prezes) od maja 2011 roku do maja 2019 (przez 8 lat), angażując się w 100%
w budowanie i rozwijanie EXA, za pełnienie funkcji w zarządzie spółki, zgodnie z danymi prezentowanymi
w okresowych raportach rocznych, pobrałem łączne wynagrodzenie w wysokości 161 tys. zł, czyli
średnio ok. 1677 zł miesięcznie.
Oprócz obecnego prezesa, w 2-3 początkowych latach, swój czas spółce (z różnym zaangażowaniem)
poświęcali pozostali trzej założycie. Poza kosztami wynagrodzenia zarządu na poziomie maksymalnie
kilkudziesięciu tysięcy rocznie, próżno szukad w rachunku zysków i strat EXA innych istotnych kosztów
utrzymania zarządu. Przez te 8 lat znajdzie się jeszcze kilkadziesiąt tysięcy innych kosztów (poza

wynagrodzeniem), ale gwarantuję, że porównując do standardów rynkowych, EXA jeżeli chodzi o koszty
zarządu była bardzo oszczędną spółką giełdową.
Dlaczego tak wyglądał model kosztowy EXA?
Oczywiście można było od początku założenia spółki pobierad normalne wynagrodzenia i generowad
normalne koszty, ale wtedy spółka nie przetrwałaby 2 lat bez istotnego zewnętrznego finansowania. Jako
pierwsi akcjonariusze i jednocześnie członkowie organów spółki wybraliśmy inną drogę i dla każdego
racjonalnie myślącego inwestora, czytającego dokument informacyjny (przed IPO) oraz okresowe raporty
finansowe było to oczywiste. Dzięki takiemu podejściu wartośd spółki rosła, a więc również wartośd akcji
rosła, generowany był zysk – czyli w kontekście korzyści osiągniętych przez EXA model się sprawdził. Takie
podejście nigdy nie spotkało się też ze sprzeciwem czy uwagami pozostałych akcjonariuszy, nikt przecież nie
kwestionował wysokości tych kosztów, nie podnosił, że są za niskie, pomimo tego, że informacja o nich była
publicznie dostępna, w publicznie dostępnych dokumentach – raportach okresowych. Również publicznie
dostępne są dokumenty zawierające takie informacje ze spółek konkurencyjnych, na podstawie których
można było porównad model EXA i modele innych spółek. Każdy zainteresowany akcjonariusz mógł te
materiały przestudiowad, przeanalizowad model kosztowy EXA oraz konkurencyjne i bez większego problemu
mógł dojśd do wniosków, do których ja doszedłem – tylko że nikt, oprócz mnie, nie miał żadnego interesu
w takich ustaleniach.
Więc ile jest warte 8 lat nisko-kosztowego zarządu w EXA?
Załóżmy, że tylko 300 tys. zł / rocznie (chociaż wg mnie, co potwierdzają dane z raportów podobnych spółek
publicznych, realny całkowity koszt rynkowy 2-3 osobowego zarządu w takiej spółce to niestety
ok. 0,8-1,0 mln zł / rok), czyli 300 tys. x 8 lat = 2,4 mln zł
Odejmijmy koszty realnie poniesione w EXA przez 8 lat, czyli 161 tys. zł (obecnego prezesa) + szacunkowe 100
tys. zł innych kosztów, to będzie 2,4 mln - 0,261 mln = 2,14 mln zł
Alternatywne podeście
Można spróbowad wyliczyd wartośd 8 lat pracy zarządu analizując co ten zarząd w tym czasie osiągnął.
Spółka na koniec 2019 roku posiada płynne aktywa w wysokości 2,03 mln zł (1,68 mln zł gotówka + 0,10 mln
należności + 0,24 mln akcje własne).
Czyli inwestorzy włożyli do spółki 0,236 mln zł, a „założyciele” (w tym głównie jeden z akcjonariuszy będący
jednocześnie aktualnym prezesem zarządu) włożyli lub dostarczyli w innej formie do spółki
ok 2 mln zł (lub więcej zależy jak liczyd).
Jeżeli ktoś widzi jakieś nieprawidłowości w powyższych wyliczeniach to proszę wskazad.

Jak działa EXA i na czym zarabia?
----Użytkownik_2_ Portalanaliz.pl [20 lut 2020, 10:19]
„Ta spółka ma obroty wielkości kiosku ruchu […]”
----Użytkownik_3_ Portalanaliz.pl [20 lut 2020, 11:20]
„[..] prezes żyje chyba w jakieś alternatywnej rzeczywistości. Prowadzi firmę przez 8 lat i jej przychody to 5001000 tys. zł? […] Swoją drogą gdzie się podziały zyski skoro dywidenda nie była wypłacana? […]”
----Wg mnie przychody spółki mają drugoplanowe znaczenie, kluczowe są zyski i dodatnie przepływy pieniężne,
na tym się koncentruję od kilku lat. Od zawsze w rozwijaniu EXA stawiamy na wysoką efektywnośd tego co
robimy i na uzyskiwanie wysokiej rentowności. Wysokie przychody nigdy nie były priorytetem.
Na giełdzie jest mnóstwo spółek o przychodach rocznych liczonych w setkach milionów. Jaki jest pożytek
z tych wielkich obrotów? Na szybko sprawdziłem, komponenty indeksu WIG to 334 spółki z tego aż 149

spółek (45%) generuje straty, pewnie większośd z nich ma całkiem duże obroty. W przypadku NC Index jest
160 spółek z tego 62 (39%) generuje starty.
Jeżeli ktoś inwestuje w spółki z dużymi obrotami (przychodami ze sprzedaży) to dziwię się, że kiedykolwiek
zwrócił uwagę na EXA.
Co w EXA generuje przychody, zyski i dodatnie przepływy pieniężne?
Aplikacje.
Jak one powstają? Czy wymagają ciągłego finansowania lub zaangażowania ze strony inwestorów?
Nie, nie wymagają żadnych kosztownych maszyn, drogich licencji, wielkich zakupów, stąd nigdy nie mieliśmy
wielkich potrzeb finansowych. Najpierw powstaje pomysł (zarząd), później projekt (zarząd), wykonanie
(programiści/graficy), efektywne wdrożenie (zarząd), utrzymanie i rozwój (zarząd + wsparcie techniczne).
Aktualnie w sklepach z aplikacjami jest dostępnych ponad 5 mln różnych aplikacji, niewielki procent z nich
generuje przychody, a jeszcze mniej przynosi zyski. Aplikacje EXA są dochodowe i przynoszą całkiem
przyzwoite zyski. Jaka w tym jest rola i zasługa inwestorów (z udziałem 71% w akcjonariacie), a jaka zarządu
(29% akcjonariatu)? Sami sobie odpowiedzcie.
Ja z przykrością muszę dodad, że niektórzy akcjonariusze, nie tylko nie pomagają spółce w żaden sposób, ale
działają na jej szkodę, co dodatkowo utrudnia pracę zarządu i rozwijanie spółki.
Żeby było jasne, spółce potrzebni są akcjonariusze mniejszościowi. Fakt, że zainwestowali swoje środki
w naszą spółkę i zaufali tym samym zarządowi i jego pracy, który stara się rozwijad spółkę jest dla mnie
niezwykle ważny i nie chcę go w żaden sposób deprecjonowad.
Spółka, cały czas się rozwija, nie ma zadłużenia, osiąga dobre wyniki, marża zysku netto oscyluje wokół 50 %,
można powiedzied, że mój nakład pracy i moje zaangażowanie opłaciło się – ale na razie tylko spółce
i pozostałym akcjonariuszom (jako pasywnym inwestorom, zaangażowanym jedynie finansowo), natomiast
mi – zaangażowanemu zarówno finansowo jak i w kontekście całościowego zarządzania spółką – pewnie i też,
ale nie wprost proporcjonalnie w stosunku do tego drugiego aspektu.
Stan aktualny i rozwiązania na przyszłośd
Jak działał model EXA do maja 2019 przedstawiałem powyżej.
W 2019 roku, z przyczyn zewnętrznych, zupełnie niezależnych ode mnie (o których nie chcę mówid
publicznie), dotychczasowe rozwiązanie stało się dla mnie nieakceptowane.
W związku z powyższym na WZA w czerwcu 2019 roku przedstawiłem projekt uchwały na podstawie której
w kolejnych latach rozwijając EXA mógłbym zwiększyd swój udział w akcjonariacie z ok. 24% do ok. 52%.
Uchwała nie przeszła w wyniku głosowania przeciw przez jednego z większych akcjonariuszy (78%
akcjonariuszy obecnych na WZA głosowało za, 22% przeciwko).
Jak było widad po wynikach głosowania zdecydowana większośd akcjonariatu popierała moją propozycję, ale
mimo tego nie zostało przyjęte żadne rozwiązanie problematycznej kwestii.
W czerwcu 2019 roku dokupiłem na rynku niecałe 5% akcji zwiększając swój udział w akcjonariacie do prawie
29%.
Jednym z zaproponowanych w międzyczasie rozwiązao było zwiększenie wynagrodzenia zarządu.
To rozwiązanie na dłuższą metę w żaden sposób nie było i nie jest dla mnie satysfakcjonujące. Nie po to
poświęciłem tej spółce 8 lat pracy za minimum ustawowe, żeby teraz przejśd na kosztowny dla spółki etat,
który i tak jest zdecydowanie niższy niż wynagrodzenie jakie zarabiałem przez wiele lat na etacie przed
utworzeniem EXA, poświęcając podobną ilośd czasu, zaangażowanie, wiedzę i doświadczenie.
Analizowałem jakie są możliwości rozwoju EXA i jakie można znaleźd rozwiązanie problematycznej kwestii.
Początkiem 2020 roku zakomunikowałem przegląd opcji strategicznych, żeby przeanalizowad dokładnie różne
scenariusze i wybrad optymalny dla dalszego rozwoju spółki. Niestety na żadnym z powyższych etapów,
żaden z akcjonariuszy nie przedstawił żadnych własnych propozycji rozwiązania problematycznej od kilku
miesięcy kwestii.

Mój punkt widzenia
Dziś i w ostatnich kwartałach EXA to prezes +2/3 osoby (programiści/graficy). Taki zespół potrafi aktualnie
wygenerowad ok. 0,5 mln zysku rocznie (zysk netto za 2019). Moja odpowiedzialnośd za ten zysk oraz ryzyka
i obowiązki wynikające z zarządzania spółką giełdową – ogromne. Mój udział w tym zysku – niecałe 29%.
Dalsze perspektywy rozwoju naszych projektów, bardzo ciekawe. Podobnie jak w poprzednich latach, nadal
mam dużo pomysłów, które można zamienid w wartościowe rozwiązania generujące zyski i chcę to robid.
Co potrzebuję do ich realizacji? Własną głowę, kilka osób i wsparcie pozostałych akcjonariuszy, w tym
akcjonariuszy mniejszościowych.
Tylko jaki sens to robid? Jeżeli uda się zrealizowad nawet bardzo ambitne cele, będę miał tylko 29% udział
w wymyślonym, stworzonym i zrealizowanymprzez siebie projekcie?
Jakie rozwiązanie mnie satysfakcjonuje?
Udział ok. 70%. To częściowo rekompensuje 8 lat pracy i budowania EXA w sposób nisko-kosztowy
z założonym celem ciągłego wzrostu, ale przede wszystkim motywuje do dalszego realizowania swoich
pomysłów i projektów pod szyldem EXA, z których korzyści będą przecież czerpane przez wszystkich
akcjonariuszy. Wtedy naprawdę jest sens powalczyd o coś dużego, również dla pozostałych akcjonariuszy,
w tym akcjonariuszy mniejszościowych. Taką też propozycję przedstawiałem.
Alternatywne propozycje
Pomimo tego, że przedstawiony projekt wzbudził bardzo duże kontrowersje, od jego publikacji, do tej pory
nikt z mniejszościowych akcjonariuszy (posiadających poniżej 5%) nie skontaktował się ze mną lub spółką.
Wiele osób krzyczy i krytykuje publicznie, ale nikt nie jest otwarty na rozmowę lub szukanie jakiegokolwiek
kompromisu. Tym jestem bardzo zaskoczony.
We wpisach na forach pojawiają się pojedyncze głosy w stylu:
----Użytkownik_4_ Portalanaliz.pl [19 lut 2020, 22:43]
„[…] Szkoda że nie chce podejśd rozsądnie do nowej emisji aby nie skrzywdzid drobnych akcjonariuszy, emisja
na 20% kapitały byłaby uczciwa. Później jakby się firma rozwijała to mogliby zrobid normalny program
motywacyjny na np. 5% akcji rocznie i wartośd firmy by sukcesywnie rosła.”
----Użytkownik_5_ Portalanaliz.pl [23 lut 2020, 00:41]
„[…] W sytuacji w jakiej jest spółka program motywacyjny dla zarządu jest wg mnie dobrym pomysłem”
----Jasne że chcę podejśd rozsądnie, ale nie ma z kim i jak rozmawiad. Akcjonariusze, których znam i z którymi
mam bezpośredni kontakt akceptują moją propozycję.
Ale jak prowadzid jakikolwiek dialog z anonimowymi mniejszościowymi akcjonariuszami? Mam zacząd pisad
publicznie na forum bankier.pl z hejterami którzy wyzywają mnie od najgorszych? Nie sądzę, że coś z tego
mądrego powstanie. Poza tym, nawet nie wiem kto z nich faktycznie ma akcje, a kto ma chęd tylko krzyczed
i krytykowad dla zasady.
Odnosząc się do powyższych (i podobnych) propozycji różnych programów motywacyjnych rozłożonych
w czasie. Brałem wcześniej takie rozwiązania pod uwagę, ale po głębszej analizie, programy motywacyjne
mają kilka poważnych wad i obawiam się, że akcjonariusze nie do kooca są świadomi ich konsekwencji:
- program motywacyjny musi zostad wyceniony w rachunku wyników, każda taka wycena bardzo istotnie
wpłynie na wynik spółki (wartośd programu pomniejsza lub całkowicie kasuje zysk, zależnie od wielkości
programu), a kilkuletni brak zysku i brak dywidendy – z pewnością nie są oczekiwane przez większośd
akcjonariuszy;
- programy motywacyjne rozłożone w czasie (na lata) będą co roku wzbudzały falę niezadowolenia wśród
części akcjonariuszy, bo niestety, jak widad nawet dziś, nowi akcjonariusze nie analizują dokładnie spółki i na
bieżąco mają pretensje jeżeli pojawiają się czynniki które im nie odpowiadają;
- kwestia podatkowa programów motywacyjnych jest w naszym prawie aktualnie dośd nieprecyzyjnie
określona, co rodzi kolejne niepotrzebne ryzyka dla spółki.

Ponadto, jeżeli chciałbym do zwiększenia swojego udziału w akcjonariacie wykorzystad program
motywacyjny, to miałem taką możliwośd. Od 2017 roku (na podstawie uchwały WZA z 30.06.2017) w EXA
obowiązywał program motywacyjny, dzięki któremu mogłem bez najmniejszego problemu i w każdej chwili,
zwiększyd swój udział w akcjonariacie o dodatkowe 10%, czyli o 145 000 akcji, w cenie 0,10 zł za akcję. Nie
zrobiłem tego. Dlaczego? Uznałem, że to rozwiązanie, ze względu na wyżej opisane wady, nie jest najlepsze
dla spółki i jej akcjonariuszy w tym akcjonariuszy mniejszościowych. Oczywiście, dla mnie osobiście, realizacja
tego programu byłaby jak najbardziej korzystna.
Co się stanie jeżeli żadna emisja nie zostanie uchwalona?
Na pewno bardzo poważnie przemyślę, czy warto i jest sens realizowad swoje kolejne pomysły pod szyldem
aktualnej firmy. Co się stanie z projektami w EXA? Nie wiem, ale z pewnością nie jest tak, jak niektórzy sobie
wyobrażają, że aplikacje to „samograje” bezobsługowo generujące zyski. Nic bardziej mylnego. Opieka,
wsparcie i ciągły rozwój aplikacji to jedna z naszych największych przewag, dzięki którym na bardzo
konkurencyjnym rynku użytkownicy przechodzą od konkurencji do naszych aplikacji i zostają na długo.
Środowisko w którym działają aplikacje mobilne (systemy i urządzenia), zmienia się bardzo dynamicznie.
Zostawienie projektu bez odpowiedniej opieki na kilka miesięcy lub kwartałów to jak dobrowolne wysłanie
użytkowników do konkurencji.
Podsumowując
Tak jak wcześniej powiedziałem publicznie. Nie chcę działad wbrew komuś. Staram się wybrad najlepsze
rozwiązanie dla spółki i jej akcjonariuszy, jeżeli ktoś będzie się temu mocno sprzeciwiał, to nie mam zamiaru
prowadzid wojny.
Poznaliście przynajmniej częściowo moje argumenty. Czekam na kontakt z osobami które posiadają akcje
EXA, są w stanie przedstawid swoją propozycję rozwiązania spornej kwestii i którym faktycznie zależy na
przyszłości spółki.
Proszę pisad do mnie na ri@examobile.pl lub dzwonid +48 797 12 13 13.
Z każdym akcjonariuszem chętnie porozmawiam lub jeżeli będzie taka potrzeba, spotkam się bezpośrednio.
Z poważaniem,
Maciej Błasiak
Bielsko-Biała, 25.02.2020r.

